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zmire hareket edecekler1 

• ug Beyncln~_iiel hayattalGazi Hazret . eri musavat 
Gerek milli ve gerek beynel

milel hayatta musav~t mesele
si, çetin ve karışık ?.ır mesele
dir. Milli hayatta musavat um
desinin ihdas ettiği meseleler 
malfundur. Büyük Fransız ih
tilalindenberi devlet hayatının 
en mühim meşgalelerinden bi
rini teşkil eden müsavat pren
sipi henüz herkesi memnun e
decek bir şekilde kat'i bir neti
ceye bağlanmamıştır. Kanuni 
müsavat, içtimai müsavat, iktı
sadi müsavat gibi muhtelif mü 
savat mefhumları bugün de ce
miyetleri meşgul etmekten ha
li kalmamaktadır. 

Milli hayat sahasında bu ka-ı 
dar muğlak bir manzara arze
den müsavat prensipi beynel
milel hayatta daha mühim bir 
mahiyeti haizdir. Vakla huku
ku düvel noktai nazarından dev 
let!er arasında huhuki bir müsa 
vat vardır . Fakat hakiki hayat, 
hukuki vaziyet ile hemahenk 
olmadığı takdirde bu müsavat 
daima nazari sahada kalır . E
ğer müsavat bir nimet ise, eğer 
~üsavat iç~tmai adaletin ~r 
1cabi ise bunun yalnız nazan
Yatta kalmayıp tatbikatta da 
tahakkuk etmesi zaruri görül
melidir. 

Demokrasiler ilk evvel siya
si sahada müsavatı tesis etme
ğe uğraşmışlardır. Fakat mil
li hayatta yalnız siyasi musa
llat ile işin halledilemediği an
laşılmış ve biraz başka sahalar-
da da çalışmak lüzumu kendili
ğinden başgöstermiştir. Dev
letlerin ictimai ve iktısadi me-

iş Bankası heyeti 

Müaurii umnmi Ctliıl Bty 

• 
umumıye 

içtimaı 

Serınaye 
beş milyon 

Hissedarlara 1 mart 
ta temettü 

tevzi ediliyor 

.ılaliye vekili Celil 
ve Mahmut Beyleri 
muvaffakıyetli sene
den dolayı tebrik etti 

ANKARA, 25. (Telefonla) - Türkiye İş Bankası hissedar
lar hey'eti umumiyesi bugün saat 16 da merkezi umumi binasın
da idare meclisi reisi Siirt meb'usu Mahmut Beyin riyasetinde 
toplandı. İçtimada hükumetin hisselerini temsilen ve şahsan 
hı~sedar olarak Maliye Vekili SaraA;oğlu Şükrü Bey, Müdafaai 
Milliye Vekili Abdülhalik Bey, Büyük Millet Meclisi azasından 
bir çok zevat ve Ankara tacirleri hazır bulunuyorlardı. 

idare meclisinin raporu 

Gazi Hz. nt"? 
seyahatleri 

Bu seyahat 
hususi 

mahlgı ttedir 

ANKARA, 25(Telefonla)
Gazi Hazretlerı yarın akşam 
(bu akşam) saat 18 de hususi 
trenle İzmire müteveccihen ha
reket buyuracaklardrr. 

Refakatlerinde katibi umu
mileri Tevfik. S'"ryaverleri Rü
s~_hi -~eyleı· ile Dahıliye Vekili 
Şükru Kaya, İş Bankası mü
dür_ü C_el_aı, Tayyare CeırJ-. 
yetı reısı Fuat Beyler bulu
nacaklardır. 

... * ... 
-~~-KARA, 25 (A.A. ) -

Reısıcumhur Hazretleri kısa bir 
müddet için yann akşam İz
mire müteveccihen hareket bu
yuracaklardır. Bu seyahatleri 
hususi mahiyettedir. 

istikbal hazır'ıkları 
İZMİR, 24.- Gazi Hazretle

rinin kalemi mahsus müdürü 
evvelki gün gelmistir. 

İçtimada idare meclisi ve 
müteakiben murakıpler raporu 
okundu. 

Gazi Hazretlerinin Cuma sa
bahı burada bulunacaklarına 
nazaran Halk fırkası müfettişi 

rii Bey söz alarak dedi ki: Zühtü Bey mıntaka hududu o-
"- Bunun hepsi denilebile- lan Elvanlar vali, Belediye rei 

cek miktarı Türkiye İş Banka- si Emiralem, fırka vilayet er-
sile hükumetin elindc!dir. Her • · • Murakıp Trabzon meb'usu . kanı, mektepliler, i...-i ve spor-

İ sene onun biliinçolarında ve bı- 1 B -,. 
Hasan Edime meb'usu ktısat . b.. 

1 
. . d t t k cu ar asmane istasyonlarında 

Vekili' Şakir Beyler raporların- zımd u~~e ~r~mız ~i-er u ma - Gazi Hazretlerini istikbal eyli
da 31 Kanunuevvel tarihinde Bta lıdr. _ ır a kş: hı lakrıyor1~z. yeceklerdir. Gazi Hazretleri 

l u uaumuz va ıt a ın e ın- N • 1 · . 

Harp yok' 

- ·-· 
Tiirk-l'una11 harbi 

f eliilıeta miz 
bir deliliktir ... 

l t.r~Jh· c \'e lkılbaı hakkı mahıuzuı.r 

.l 

Cihan harbinin ilk 
kurban bayramı 

· Karadeniz 11ullıastlnl11 ilk tesirleri - En-
~ 

ver paşanın gemini- Harblg~ vr Bahrlg• 
nazırları arasında akıl durdurucu bir ' 
muhavere - TatAt pa111 itiraf t>dlver1· 
Hilkumet Almanlaıa Aarıı llctzdl ı

ltilllf sefirleı·lnln latanbuldan 
hareketinden evvel sllgledlklerl 

Mahmut Pqa 
ikinci defa Sa-

Yunan Başı•tklll M. Vtniztlos darete geldiğı 
vakit SaiıtHalıi!Tı 

ATİNA, 25 (Anek.) - p lı . 
Dün meclisi mebusanda bahri ~a ya ııı~kea ~~ 

.• nak d mış ve vu 1<i 
programın mu aşasına e- _ 
vam edilmiştir. Ceneral Kondi- dagılmış bulunu 
lis hükOmetin takip ettiği hafif nuyor. O da Da
sefaini harbiye siyasetini tasvip hiliye nezaretiı: 
etmiş ve bunların meleketin mü Talat Beyin 
dafaasına kafi geldiğini söyle- yanına gidiyor. 
miştir. Adliye nazır; 

selelerdeki müdahaleleri hep 
bu lüzuma istinat etmektedir. 
Liberalizm, sosyalizm, faşi7:m 
ve komonizm gibi muhtelif sıs

_,, temlerin her biri kendi cemiye~ 
k onsepsiyonuna göre içtimai 
adaleti ve binnetioe müsavat 
Umclesini tahakkuk ettirmeğe 1 

Bankada mevcut para arı es- d k' ."'k • b d 1. . . 1 aım pa asa mısafır olacaktır. 
ham ve tahvilil.t me "·fil atı ec- e !nı ısmı ; e ını verıp a -
nebiyeyi tetkik ve te tiş ederek maga çalışacagız ve bu suretle Caddeler<! t<ık " inşa sına 
cümlesini <lefterlerindeki kayıt bu rak_ka!!11arı buralardan kal- başlandı. 
!arla mutabık gördüklerini, dıracagız · . . . Bayramın birinci günü ak
Meclisi idare tarafından kendi- Bundan sonra meclısı ıdare şamı İzmir, Karşıyaka, Buca 
!erine verilen bilanço ve kar ve raporlarında tetkik olunan he. ve Bornovalılar fener alayları 
zarar hesaplarını ve saireyi tet- sı:.plar a.l'.rı _ayn reye ko~~u ve ile Naimpalas önü~e gelerek 
kik, kayıtların ve muamelatın kabul edıldı. :8u karara gore ~ş bayramı tebrik eylıyeceklerdir. 
tam bir intizam dahilinde oldu- Bankası, .. hıssed~rlarına hır İzmirliler, bayramın en bü
ğunu müşahede ettiklerini be- Mar~~an ıtı.~aren gışelerınde te- yüğünü Gazilerile birlikte ya-

Ahali fırkası reisi Çaldaris 1 brahim, Mec
donanmarun ağır sefainle teç- !isi Mebu.san rei 
hizi noktai nazarını müdafaa e- si Halil ve İz
derek hafif sefainin her ihti- mir valisi Ralı
male karşı kafi gelmediğini ve miBeylerle dahi 
hükOmetin bahri programı bir kaç zatı ora· 
terki teslihat demek olduğunu da toplanmış b4 
söylemiştir. luyor. Köprüde 

Venizelos bu iddiaya c:·-ap işi:_tiği haberin 
dogru olup ol Karad~niz htd .. eslnın ı u•·uunuıı oıı t" .,,,., "''~" 

vererek ahali fırkası reisinin _ • mad gın ru dıJl.nr s(}ufty.,ı B-'1rf> • .,.,,,, 
klif ._. balı. 1 1 so - '" ,, 

te ettıgı n programın "E b" Cam•I paı• ,,..~lrtfm uğrasmaktadırlar . 

Beynelmilel hayatta ise mü
savatıh henüz nazari kısmından 
baska hic bir şekli hakikat sa
hasına is~! edilememiştir. Yal
nız hukuku düvel alimlerinin 
zihninde yer bulan devletlerin 
müsavatı esası henüz en başlı 
tıiizımı kuvvet ~lan beynelmilel 
hayatta bir realite teşkil ede
memiştir. Milli hayatta demok
r~si, mütegallibeler nüfuzuna 
nıhayet verdiği halde, beynel
~ilel hayatt'.\ büyük dev.~etle
rın fili hegemonyası ve dun.ı;a
yı: başlıbaşına idare etmek ıd
<lialan halii devam etmekte
dir. 

Beynelmilel hayatta müsa
vat mevzuu bahsolurken bunun 
ilk evvel kuvvetlerin müsavatı 
Şeklinde ileri sürülmesi, devlet
ler cemiyetinin istikbali noktai 
nazarından hayırlı bir aliimet 
0Iınasa gerektir . Deniz ~uv".et
lerinde İngiltece Amerıka ıle, 
~talyada Fransa ile müsavat 
~tiyor, yarın Fransanı~ İn
~itlere ile, Yuogslavya~ın da 
!-°talya ile ayni sahada musavat 
ıstemesine ne gibi bir mani ta
&avvur edilebilir? Bu nevi mü 
&avat talıepleri, haddizatinde 
milletler arasındaki musa".at
•ızlıkları ilelcbe1: dev~ ettı:~
ctık b~lıca amillerdendır .. Çun
ltü ayni teşekkül ve vazıyette 
<>lmıyan milletler için _böyle 
bir müsavatı temin ve ıdame 
etmenin imkanı yoktur· Bey-
1\elmilel müsavat esası daha 
ali dÜ!iÜnceler ile derpiş edil
medi <>i takdirde harp heyıilası
~~n gÖz önünden zail olabilec.e
gı hiç bir vakit tasavvur edıl
ltıeınelidir. 

Zeki Mesut 

. 
Kadir gecesı 

Dün gece Kadir olmak mü
lla.sebetile bütün Camiler saba
ha kadar acık kalmış ve minare 
~erdeki ka.ndiller de sabaha 
"<ldar yanmıştır. Ayasofya 
tamiinde mevlı1dü nebevi· kıra
~t edilmiş diğer büyük cami
Crde de vaızlar verilmiştir. 

harp ihtimaline matuf olduğu- yor.. vet, oy- . . 
nu fakat kendince böyle bir ih- le bır haber geldı.,, dıyorlar. - Belki Sotoc Rtırnıt r, 
timal mevcut olmadığını, sul- _ Vaktile n:ç:n haber ver- bir şey de Y•Pn Jlt'ft 
hün uzun bir müddet için mil- mediniz? Semizişine: Harbi uıDuıniye ifkn ~t:r"&· 
emmen bulunduğunu dermeyan mizin ilk lflİh 1 lstıı11h1.1!<'!a l.u 

yan ediyorlardı. Bundan sonra meAttul~e<lvzıhıne ,ha~lıyaca~tır.. pacaklarından bahtiyardırlar. 
31 kanunuevel 929 senesi bilan- le a e ey etı umumıye ıç
çosu ve kar ve zarar hesabı 1 ka ti,m~ından ~onr~ f~vkalide he
nunusani 1930 bilançoları okun- y etı umumıye ıçtımaı açıldı. 

etmiştir ve demiştir ki: - Alınan haber pek mühim kumet mahalilinden kulağrır ... 
olduğu için 1 cevabını veriyor. · · b"J ·· b d 

"Memleketine aç.ıyan hiç Nafia nazırmm Rus donan- za ınşe ı en t.;>ıı soz u ur. 

du. Sermayesinin beş milyona çı-

H
. d 1 d S"l karılması hakkında verilen ka-
ısse ar ar an u eyman · ·b· 'h 1 h' 

S B b'l' d k' Do a rar mucı ınce ı raç o unan ıs 
ırrı ey ı anço a ı n n-, . . 

t h ·ı·u irin konan mebali-1 sesenetlerı hakkında ızahat ve-
ma a vı a " 'ld' . . b . 
ğin mahiyet ne olduğunu sor- rı 1 ve nızamnamenın eşınci 
du maddesinin tadili hakkındaki 

·B k h b .. teklif kabul edildi. an a umum mu ase e mu-
dürü İtibarı Milli Bankasından İçtimadan sonra Maliye Ve
devr~dilen Donanma cemiyeti kili, Banka müdürü umumisi 
piyango tahv~Iatı içi~ bunun C:elal Beyle, Mı:clisi idare rei
keşide karşıhga oldugunu sö- sı Mahmut Beyı bu mı.lvaffakı
yledi. yetli seneden dolayi tebrik et-

Maliye Vekli Saracoğlu Şük- ti. 

Çok yerinde mühim 
bir teşebbüs 

Kambiyo ihtiyacını sühuletle 
temin için 

Milli ve ecnebi Bankala rdan 
mürekkep bir 

tesekkül · vücude getirilecektir 
•••••••• 

ANKARA, 25. (Telefonla)~ 1 b~ teşekküle muayyenmiktarda 
Öğrendiğime göre memleketı- ?ır_ sennaye koymak suretile 
mizdeki milli ve ecnebi banka- ıştırak edeceklerdir. İsimlerini 
!ar kar ve zararı kendilerine bildirdiğim Bankalardan maa
ait olmak üzre kambiyo alıp da bazı Bankaların da bu teşek 
satmak ve bu suretle memleke küle iltihakı mıııhtemel sayıl
tin kambiyo ihtiyacını suhu- maktadır. 
!etle temine çalışmak ma~sadi Bu teşebbüs Ankara mahafi
le bir teşekkül vüc1;1de getırme !inde çok yerinde görülmekte 
ği derpiş etmektedırler. ve bunun ecnebi aBnkaların 
Başta İş ve Zir~at Bankaları me~l~imizde!ki .. kazançlan

olmak' üzre Sela.nık, Holan?a na hır mükab_~l'.! go~tc;rme~ f~r 
K ınınerçiyala Bankalarıle satını verecegmde fıkırler ıttı
D~yçe Oryant ve Döyçebank fak etmektedir. 

----~--

HaydarB. 
Belgrat sefiri
mizin beyanatı .. 

bir recülü siyasi Türkiye ile masile çarpışmanın bizi itilaf Karadeniz vakaamm erteıı( 
Yunanistan arasında harbi tel- zümresile ha·:be sevkedeceö-ine günü 30 Teşrinievvel bayram 
kin edemez. Böyle bir harp İngilizlere ';:ar;,ı boğazla~da~' münasebetile 911rayda muaye· 
felaketamiz bir delilik olur. Basraya kadar sahillerimizin a de var. Bu merasimden evci 
Gençliğin mefkuresi harp olma- çık bulunduğuna ve harbin da- ı villc.el~dan bir ~ısmı . Babralido 
malıdır. Bilakis gençlik sulh ha bir çok mahzurlarına dair Şeh!iluılamm nyasotı altında 
mefkfiresile tenıniye edilmelidir mütaleatına kar91 Talat Bey işi 1 toplanıyorlar. Ertesi günkü 

şakaya döke.-ei<· gazetelerde Sadrazamın bu vÜ· 
ATİNA, 25 (Apo.) - Ve- keli meclisine riya'!iet . me-

nizelos muhacirin mitingi heye- - Canım fe,n mr, Batumu si rahatsız olmasile tevil edili· 

Sırblstandakl emlak 
meselesi 

nasıl halledildi .. ? 

Ankarada Hariciye vekaletin 
den talimat alarak şehrimize 
gıelen Belgırat sefirimiz Hay
dar Bey bugünkü ekspresle Yu 
goslavyaya hareket edecektir. 

Haıydar Bey dün bir muharri 
rimize atideki beyanatta bulun 
muştur: 

ti tertibiyesini kabul ederek 
ve Çürüksuyu alırız, diyor. 

Hariciye encümeni karar ver- Paşa birv. daha söylenc!ik
dikten sonra her hangi protes- ten sonra na.,.ar evine döndüğü 

vakit eski kabine arkadaslann
dan bir zat .1,iyaretine geliyor, 
söz arasında Si"astopolun tara 
fımızdan lopa tutulduğundan 
haberi olup olmadığını soru
yor. Tabii yok! Derhal Sadraza 

(Mabadı altıncı sahifede) 

Gene ansızıı1 

Jsmail Hakkı 

Pş. 

tekrar geldi 

ma telefon ediliyor. O da buna 
ihtimal vemıiyor. Bahriye na
zırı, klüpte ol<luğu öğrenilerek, 
rahatsız edilmiyor. Fakat niha
yet Talat Beyden telefonla şöy 
le bir cevap geliyor: 

yor. 

Gene gazıetelerin haber ver· 
diğine göre bu içtimadan evci 
vükeladan bazıları da (Şişli) 
de Bahriye ıwızrnnm evine gi
derek Cemal Paşa ile görüşme 
ğe lüzum görüyorlar ki bu ziya· 
reti -Y anılmadığımızr kuvvet-
le ümit ederek Karadeniz ha
c.lisesinin haberi olmaksızın ika 
edilmesi üzerine Bahriye nazı 1 

nnın fevkalade mütessir oldu
ğuna ve hatta istifaya kalkıştı.. 

(Mabadı altıncı sahifede) 

- «Yugoslavyadaki Türk 
emliki meselesi uzun müzake-
raıttan sonra maddi ve müsbet 
bir neticeye vasi! olmak üzre
dir. 

Geçenlerde memleketimize 
gelerek ansızın Parise giden ' 
Sabık levazım reisi topal İsmail 
Hakkı paşa gene birden bire 

Köprü kalkıyor 

Muharebe esnasında Türk te 
baasma aiıt bütün emıaKe diğer 
muharip devletler tebaaları em 
laki gibi haciz vazedilmişti. Bu 
haciz, cümhı.lriyet hükumeti
nin teşebbüsatı üzerine kaldı
nlmıştı. Ancak bu fek muame
lesinden yalnız şehirlerde mev 
cut emlak saıhipleri istifade e
debilmektedir. 

şehrimize geldi. 

İsmail Hakkı paşa bu defa 
da Bristol otelinde yerleşmiş
tir. Otelde eşyalarını bırakan 

paşa dün sabah otelden çıkmış 
ve geç vakta kadar otele avdet 
etmemiş tir. 

Zekai Bey Anka-
Şehir haricinde bulunan em-

lak ve arazi ağrara kanununa raya gitti 
(islahati ziraiyeye) tabi oldu- D.. · h"k' t k - d bu J'k uyunu umumıye u ume o-
gun an tebaamız ell1 a - ve · · k"l' z k" B d" k" k • · .. . d k' ı..~ · f kk <l'l 'mıser ve ı ı e aı . un u e s 
arazı uzerın e ı '"'cız e e ı - 1 A k ·tın· t" z 
d .. · h'Jd l'k' t h" pres e n araya gı ış ır. e- ! 
ıgı a e em a ıne esa up k" B D" · 
d k 

.. k"l' t aı ey uyunu umumıye mec 
e ememe te ve muş u at a ı· · d k' · · B k"l b d ·ı · 1 kt d" ısın e ı vazıyetı aşve ı ve 

un an ı en ge me ey '· maliye vekilimize izah edecek-
(Mal:ıadı altıncı sahifede) tir .. Hamdi Beyin kabusu 



1930 

]l-·ak-ln ilte e ara ında- Müzakere 
' ~ -

ki hoşnutsuzlu 
gün geçtikçe artıyor 
i devlet arasında pek yakında 

başlıyacak ol:ın 
müzakere ne netice verecek? .. 

lngilizlerle ko
nuşulmağa 
başlanıyor. 

iki m !sak 
arasında ••• 

Devletlerin <mniyeti ile tahdidi 
tesli.hatı muvazi surette ilerletmek 
kolay bir iş değil. Bir taraf: - Si
lahları azaltalım, devletler arasında 

Kabinenin 
• 

genı 

begannanıesi 

itimatsızlık hisleri de azalsın di- PARİS 24. A A - Yarın 
yor. Buna karşı öbür taraf şu cevabı l" ' . d. ·· 

Kahireden yazılıyor: - İn- veriyor H 1 1• . t" t mec ıste cereyan e ecek muca-: - e e evve a emnıye ı e· d l . . . .. 

ağdattan yazılıyor: - İn- ı ı~ereye başlanacaktır. 
ere ve İrak arasındaki mü- İngiliz müsteınlekat nazırı 
ebatın iyi olmadığı artık lord Passfield tarafından ahi

giltere - Mısır muahedesinin su siı edelim, ondan ıonra tahdidi tes- e e dolayısıle korıdorlarda bu 
retini müzakereye başlamak lihat kolay... yük bir hey,ecan hüküm sür
için Mısır parlamentosu Nahas Bu meselenin içinden çıkmak için mekıtedir. Sol cenah radiıkalle
Paşa Hükumetine saahiyet ver uğraşıla dunun, şimdi başka bir meı- rinden üçte ilcisinin kabine a
miştir. Bu münasebetle parla- ele, gene devletlerin emniyetine pek leyhine rey vermesi muhtemel 
mentoda iki tarafın müzakere- yakından temas eden bir münakaşa dir 

baş göıteriyor. Bu münakaşa 927 de · . . . 
sini güçleştirecek şekilde bir Pariste imzalanan ve devletlerce tim Tardıeu kabınesıne mensup-

lenecek gibi değildir. Son 
elerin tecrübesi İngıilizlerin 
ka karşı samimi maksatlar
areket ettiğinden şüphe ha
etmiştir. İrakın 932 de Ce- j 
eti Akvama dahil olmasına 
il tere muzaheret edece!k; • 
iyordu. Fakat Iraklılar İn
zlerin daha bir çok vaitler
bulundukları halde bunları 
madrklarmı söylüyorlar. İn
izler İrakın müstakil bir dev 
olduğunu her vakit söylü-

anı jlar. 
1 

ok .. De' akat filiyata gelince İraka l 
arc ııı bir müstemlike muame-

ur ~~ai yapıyorlar . ı 
.0:.:ko rak ile İngıiltere arasında 

k 1 tında başlanacak olan müza- r 
usi~~atın ne netice vereceği şim-

E ga en malfun değildir. 
rak kralı Feysal ile Hicaz 
Iı İbni Suudun İngiLizlerin 
:areti altında görüşmeleri ta 

lngiliz miistemlıküt na zırı Lord 
Passificld 

münakaşa cereyan etmemiştir. diye kadar kabul edilen Kellog mi- olan ve bugün C,- .. __,n~ kabi
Yalnız başvekil Nahas Paşa ile sakı ile 919 Cemiyeti Akvam misakı- nesine dahil b 
ride müzakeratın neticesi hak- nı telif e!"tıek zarureti ileri sürüldü. lunmıyan büf . 
k d l" Kello&' mısakı harbi kanun harici ilan b' l h~ • 
ın a par amentoya izahat ve- etmekle devletler:n bu vasıtaya mü- n:e us ~rm . t 

rileceğini söylemiştir. İngiliz- rıu:aat etmek ,izin aralarındaki iMi- kum c: fileyh ın 
Mısır müzakeratımn ne suretle lafları halletmelerini aöy!üyor. Kel- de rey vermelc 
başlayacağı malfim değildir . l?g misakına Amerika işt.ir~ etmiş- ri muhakkaktıı 
Milll Vefd fırkası pek tabi i o- tır. f'.akat ~u dev.let ~emıyetı Akv~- Bu itibarla hi.i 
1 k b" . . ki" . . J ma gırmedı. Cemıyctı Akvama dahıl k " b" 
. a~a tanı: ır ıs.tı al temı.nı t!evletler ise ba~ı kaytlar altına girmi~ -umet ırço l 
ıçm kendı noktaı nazarında ıs- b:.ılunuyorlaı·. iş te şimdi Cenevrcdc rey kaybed ece 
rar ediyor . toplanan ve C~iyeti Akvama mer- ğinden yarınk 

but olan bir heyet iki misakı biribiri- celsenin netice 
le telif edecek bir metin bazırhyacak. · hak'k d 1 · Müzakerat için Mısır hüku

meti namına Başvekil N ahas, 
hariciye nazırı Vasıf Gali Paşa
lar murahhas olacaklardır . 

K il . ' '- h bi ·ıı · ı sı rn a 1 e og mı5a.Kı ar mı et er araırn- . . 
daki ilotitaflıın halletmek için bir çare hır tahmın 
diye tanımıyor, Halbuki Cemiyeti bulunmak k • 
Akvam misakında, teşrih edilmediği değildir. 
b~lde cemiyet azasın~an birin~ teca- Paris, 24.A.A.-- .• ıau <-. '" 
vuz eden taraf aleybınde zecrı ted- M T · , ·· 
birler alınacağını söylüyor. Bu zecri . • ardıeu nun me.?SU~ ~ulun~ 
tedbir iktısadi abluka diye hulasa dugu sol cenah cumhurıyetçı 
edilebilir. Fakat .Cemiyeti Akvama grupu sol cenah ittihadı kabi
dahil ı olm.ıyan ~merika, C:~miyeti nesine itimat etmemeğe mütte
A:kv"?'ı dınlem~yıp t.~ bu mueasese- fikan karar vermiştir. 
nın bır azasına tecavuz eden tarafa 
erza!:', e!ya ve hatta s~lah yollarsa Beyanname 
Cemıyeti Akvama dahil olanlar ve 

·rür etti . Bundan sonra İrak ren vukubulan beyanat İraklı
İngiltere arasında da müza- lan memnun etmemiştir. 

Heyete Vasıf GaLi Fasadan 
başka hınstıyan nazırlard~n bi
ri daha alınacaktır. Fakat iki 
müslüman iki hırist iyan aza ol
ması için müslüman nazırlar
dan biri da:ha heyete girerek 
dört kişilik olacaktır. Müzake
rata evvela Mısırda başlanacak 
sonra asıl müzakerat Londrada 
ceı:ıeyan edecektir . 

bilfarz lngiltere ne yapacak? .. Ame- PARİS 24. A.A. - Kabine
rika ~e i!'til~ göze_ al.'p ~a bu m~m- nin beyar:anmesi bütçenin tet
leketin ticaretıne manı mı olacak .. . 'k"k" h ""r' 1 "kmal ı 1 ususunu su at e 1 

ANADOLUDA MİLLİYE1' 
---------------------------------
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Düzce ovası, 
altın yuvası .. 

Filistinde 

Yahudilere 
boykot 

Kudü:sten yazılıyor: - Ge. 
çen Ağustosta Filistinde Arap
larla Yahudiler arasında çıkan 1 

kanlı vakayiden sonra Yahudi
lere karşı Araplar tarafından 
boykot yapılmağa başlanmış
tı . Boykot hfila devam etmek
tedir. Kudüste iki taraf arasın-! 
da bir ihtilaf bitmiş değildir. 
Yeni bir hadise çıkmıyor, sade 
Araplarla Yahudiler arasında / 
ki ihtiliiıf halledilmckten uzak-

.( ik 
'.t te 

1 ••••••• 

·:·~Verem, ısıtma, ve firengi ile 
~; :'1.er tarafta mücadele ediliyor. 
':· - .a 
-~--'-'--· 

J. 
( 3 

1J b c üzceden muhabirimiz ya-
l !or: Düzce kazaası vatanımı-
1 j altın yuvası diye anrlmağa 

hk olan ovalarından birini 

1 ~sinde saklamaktadır. 
Düzce 85 bin nüfosu ve 235 
~e köyü ile, geniş ve mahsul
. arazisile kendisine büyük 
ehemmiyet izafe ettirmiştir. 
lnız kazanın ne yazık ki ha
ıı bozuk ve suyu pek iı::nadır. 

tır. 

Her iki taraf İngiltereye yol
ladığı heyetler vasi tasile kendi 1 
davasını müdefaa etmeğe uğra- 1 
şıyor. Araplarla Yahudilerin ı 
arasını bulmak için yapılan te
şebbüsler neticesiz kalmıştır . 1 

l 1 

.Alman yada -
Avusturya başvekili 

Beri inde 
BERLİN, 24. A. A. - Avus

turya Laşvelci.li M. Schober bu 
rı-.ya gelmiş ve alman memuri
ni t::rafmdan istikbal edilmiş

rakollara kadar telefon temc:L:t tir. 
edilmektedir. t BERL N 24. A. A. - M. 

Burada mükemmel bir sine- Von Gerlaoh «Welt Am Mon
ma binası yapılmak üzeredir. tag» da neşretm_iş. olduğu bir 

. . malkalede ordu ıçın yapılmış 
Kasabaya halkın hımmetıle 10 olan yolsuz sarfiyattan bahset
kilometre mesafeden nefis bir mektedir. 
su celbine teşebbüs edilmiştir. 

Kaza kaymakamı Şükri bey 
okutma işinde büyük gayretler 
göstermektedir. 

M. Schober ne diyor 

.on sene evvel Ceır.iyeti Akvam lüzumunda işrar etmekte ve bu 
mısakı yapılıı·kcn ı·eis Wilsonun il- · •. · · 
mitlerine kapılanlar Amerikanın bu- hus~sta. ı_nalıye ~n~u.menının 
na iştirak edeceğine inanıyorlardı. tekhflerının eksensını kabul 
Halb:.ıki Amerika buna girmeğe dai- eylemektedir. Hükfunet, eski 
ma uzak kaldı. Şimdi Amerikayı ce- kabinenin milli techizat progra 
m~yete ~~~eğe te~vik. etm.e~t.enıe mmı tevsi ·edecekıtir. Hükfuneıt, 
~ısakı dgıftirtnf!f cihetine gıdılıyor. ulh · · · ak • tın k 

~• s sıyasetını t vıye c e 

Papa Pius 

Jtnlyada 

Kadın kıyafet
lerine de 

karışıyorlar ... 

azmile Lon<lıra ve Cenevredeılci. 
mühim müzakeraıta devam e-

1 decek Lahey ittilafnamelerinin 
tasdikini talep eyliyecek bun
ların hulus ile tatbik edilmesi
ne nezaret edecek ve umumi 
tah'kim misakırun tasdikini is
tiyecekıtir. 

Yeni heyet 
FARİS, 24. A. A. - Londra 

konferansına gidecek olanFran 
sız heyeti M. Ohaµtemps, M. 
Briand, M. Sarraut, M. La
moureux ve M. de Fleuriau dan 
mürekkep olacakur. 

Sefirler 
PARİS, 24. A. A. - M. Bri

and İnigliz ve İtalyan sefirleri 
ni kabul etmiştir. 

lngllt~r~de 

Konferansta ne 
kararlar veriliyor 
LONDRA, 24. A. A. - M. 

Henderson bu akşam bahri kon 
ferans murahhasları şerefine 
bir ziyafet çekmiştir. Hususi 
harp gemilerinin tasnifine me-

Romadan yazılıyor: - Papa- mur mutahassıslar birçok nok
nm meçlisi git gide kadın kı- talarda itilaf etmişlerdir. 
yafetlerine de karışmağa başla- Tahtelbahirler 
dı. Vatikan meclisi tarafından 
b 1 

. d b" LONDRA, 25. A. A. - Hu-
aş papas ara tamım e ilen ır kukşinaslar tahtelbahir muha

kararda kadın kıyafetlerinden rebelerinin muayyen bir usul 
bahsediliyor . Buna göre kate- ve nizama tabi tutulması me
lik kiliselerinde kadın kıyafet- selesini bugün yeniden tetkik 
!erinin sade oLması için halka 
nasihatler edilecektir. Kadın- edeceklerdir. 
!arın muhtelif moda cereyanla- lngiltere - Mısır l{asabaya yarmı saat me~a

ekı köylerde ısıtma uçan 
jları düsürecek kadar şiddet 

{azanın en büyük af-tleri 

1 
ı biri de frengi ve veremdir. 

Düzcede asayiş cidden mü
kemmeldir. Tevzii adalet ku
sursuz yapılmaktadır. 

Burada nadiren görülen, Ad 
!iyeyi meşgul eden arazi ve sı
nır ihtiliiflarıdır. 

BERLİN, 25. A. A. - Avus 
turya başvekili M. Sohober 
Berlinden hareketi esnasında 
bazı beyanatta bulunmuş, Al
manlarla Avusturyalıların kı
rılmaz rabrtalarla biribirine ba
ğlı olduklarını, yakında bir ti
caret muahedesi akdi zaruri bu 
lunduğunu söylemiştir. 

rına kapılmaması için şiddetli LONDRA, 24. A. A. - Mı-
bir cereyan uyandırmak istiyen sır başvekili Nahas Paşanın 
papalık açılk saçık kiliselere ge riyaseti altında bulunan Mısır 
lecek kadınların kabul edilme- heyeti İngiliz - Mısır itilafını 
mesini. de bildirmiştir . müzakere etmek üzre Martin 

------------• son haftasınıda Londraya gele •'rengi mücaadelesine iki ay 
ı beri başlanmıştır. Sertabip 

R. Kemal 

m Beyin riyasetindeki heyet,.------------
liyettedir. Nefsi kasaba ile Mekfep/iier 
~öyde 95 frengili bulunmuş- ı 

'' Sivasta ve Orhanelinde beş miJaabakBlll 
C"denberi frengi mücadelesi
devam edimekte olup kan
kazasına da teşmil edilmiş

Orduda iki senedenberi ya
an mücadele Fatsaya kadar 

, ıtılmıştır. 

{aza dahilinde köy yolları 
nlmakta ve nahiyelerde ita-

ama 

42 inci hafta 
4.2 btd llafta ba~lamıştır. Oa

zetemhde çık•• haber
lerden en •llhlmmlnl uçlp 
llnUmlzdekl camarteal akf•· 
mına kadar ıaıetemlz mll•a· 

balta memurl•taııa conderlnlz. -

Gümrük mütarekesi 
konferansı 

CENEVRE, 25. A. A. -
Gümrük mütarekesi konferan-

1 
sının birinci komisyonu üç ta
li komisyon teşkil etmiştir. 
Bunlardan birincisi mütardte 
nin devam edeceği müddet; i-
kincisi ticaretin maruz kaldığı 
mani ve müşküller; üçüncüsü 
hakeme müracaat ve en ziyade 
müsaadeye mazhar millet mua 
melesi meselelerile uğraşacak
tır. 

-? - · -·· ·- --

Müessi l ~ir irti~al 
İspirtu ve 1 ispirtolu içkiler 

inhisarı teftiş heyeti reisi Be
di Beyfendinin ağabeyleri ve 
Milli müdafaa Ve~ '; • · - • ~ 
Abdülhalik Beyfendinin amca
zadeleri İzmir ~i.ıccarlarınu.:ın 
Ömer Abdülkadir Bey kısa bir 
rahatsızlığı müteakip İzmirde 
irtihali darıbeka eylemiştir. 

Cenabıha,k ailei kederdidesi
ne sabrı cemil ihsan buyursun. 

cektir. -------Yunan/standa 
Komünistler 

A TİNA, 25. A. A. - Mev
kuf 20 komünist hapishaneye 
götürülürken 100 kadar komü
nist arkadaşlarını kuı:ıtarmak 
istemislerdir. Zabıta mütecaviz 
lerıi da"'ğıtmıştır. Bunlardan bir 
kaçı tev:kif olunmuştur. Mev
kuflar, açlılk grevine başlamış
lardrr. 

'~~~ 
;]~ürk parasını koruma ka 

nunu tatbik ediliyor 
ANKARA, 25. (Telefonla) - Türk parasını koruma kanu 

mı mücibince mı !iye vekaletinde hazırlanan 1 numaralı karar 
name yarınki H!!yeti vekile içtimaında müzakere ve tetkik etli 
lccektir. 

Koruma kanunu resmi gazetede ~ntişar etmiş 
girmiştir. 

Amanullah Hz. Ankarad 
dört beş gün kalacaktır 

ANKARA, 25. (Telefonla) - Sabık Afgan kıralı Amanul
l<1;h Hz. bu sabah şehrimize gelmiş ve hararetle karşılanmıştır. 

Amanullah Hz. saat ona doğru şehirde kısa bir cevelandan 
s:ınra Meraş meb'usu Mithat Beyin evine misafir olmuştur. 

Sab>k kıra! Amanullah Hz., şehrimizde dört beş gün kadar ka
lacaktır. 

Irakla 1 Jicaz 
ıııualıe<le 

arasıııda bir 
ımza edildi 

-----
LONDRA, 25. A. A. - İrak kıralı Faysal ile Hicaz kıralı 

İbni Suut arasında geçen Pazar günü Basra körfezinde kain Fav 
limanında bir İngiliz harp gemisinde bir müla1tat vuku bulmuş
tur, İngilterenin İrak fevkalade komiserinin hazır bulunduğu bu 
konferansta iki memlefketi ayıran ihtilafları hal ve dostane mü
nasebatı tesis eyliyen bir muahede aktedilmiştir. 

ıranda milli paranın diismesi 
üzerine alınan tedbirler 

TAHRAN, 25. A. A. - Milli paranın kıymetten düşmesm
den ve iktısadi vaziyetin vahametinden dolayı meb'usan meclisi 
tarafından kabul edilen bir kanun mucibince poliçe ve eonebi 
eşham alım satımı murakabeye tabi tutulacaktır. Bu kanun ayni 
zamanda ithalatın tahdidine ve bir iktrsat nez:-eti teşkiline 

dair bazı maddeleri havidir. 

Çeşme sahilinde iki 
tevkif edildi 

" unanlı 

İZMİR, 25. A. A. -. Çeşme sahillerinde bir sandal ile do
laşmakta olan iki Yunaınlr tevkif edilmiştir. Tahkikat icra edil
dikten sonra hudut haricine çıkarılacaklardır. 

Adliye terfileri Tsmet Pş. Hz. dayinltr 
vekilleri le 

ANKARA, 25(Telefonla)
İkinci dereceden üçüncü de

receye şayanı terfi görülenler: 

Ankara sulh hakimi Süley
man Sabri, Fenike müddeiu
mumisi Halil Hilmi, Mirefte 
Sulh hakimi Hüseyin Avni, Ka 
vak sulh hakmi Ahmet, Göka
bat sulh hakimi Ömer Mecit, 
Yozgat sulh hakimi Bahaettin, 
Ünye müddeiumumisi Ahmet 
Arif, Kandıra hakimi İbrahim 
Bedrettin, Aksaray aza mülazi 
mi Hacı Hasan, Kıbrısçık sulh 
hakimi İsmet, Y anbolu sulh ha
kimi Hüseyin Hüsnü, Gemlik 
Ceza hakimi Cemil. Van müs
tantığı Abdülaziz, Kozan müs 
tantığı Ali Rıza, Refahiye müs 
tantığı Adil Ulvi, Lice müstan
tığı Nizamettin, Nazilli hukuk 
hakimi Necmettin, Pertek ha
kimi Sabri, Şilinti sulh hakimi 
Zeki, Gebze Ceza hakmi Cevat, 
Kocaeli müstantığı Mehmet 
Hilmi, Trabzon müstantrğı 
Mehmet Muammer, Tekirdağı 
müstantığı Osman Tevfik, İz
mir müstantığı Mustafa Bekir, 
Tarsus müstantığı Halil Ka
mil, Kars müstantığı Mehmet 
Şefik, Erzincan müstantığı Ah 
met Şevki, Bitlis aza mülazimi 
Mehmet Veysi Beylerdir. 

·temas edecek 
ANKARA, 25.(Telefonla) -

Bugünlerde Ankaraya gelecek 
olan Düyunu umumiye mümes
sillerile bizzat Başvekil Paşa 
Hazretleri temas edecek ve mü 
zakerata girişecektir. 

istiklal medalyası 
İZMİR, 25 (A. A. ) - İstik

lal mücadelesinde hüsnü hiz
metleri görülen 25 kişiye veri
len İstikliil madalyalarının vi
layette bugün talik merasimi 
icra kılınmıştır. 

Yüksek mühendis 
mektebi 

ANKARA, 2S (Telelonla)
Fransız tebaasından Müsyü Fi
şer Yüksek mühendis mektebi 
derniryol ve usulü umumiye mu 
allimliğine, Müsyü dö Zezon 
mimari dersleri muallimliğine 
tayin olundular. 

Ahmet Celal, Gebze müstantı
ğı Kadri, Refahiye müstantığr 
Abdurrahman. Alcure müstan
tığı Mehmet Mahir, Gülnar 
müstantığı Ragıp, Gerze müs
tantığı Kemal, Karadeniz E

Birinci dereceden ikinci de- reğlisi müstantığı LO.tfi, Yrl
receye şayanı terfi görülenler: dızeli müstantığr Abidin, Kara-

cabey ceza hakimi Hasan Tah-
Maalkara milııtantığı Besim ı sin., Kalecik müstantığı Abdül 

İnebolu müstantığı İhsan, San- haınit, Erdek müstantığı İbra
dıklı müstantrğı Elvan, Ezine him, Tursunbey müstantığr 
müstantığı Sükuti, Pasinler Mehmet Ali, Nallıhan müstan
müstantığı Süleyman Nafiz, tığı Kfu:ım, Kuruçay müstantı
Kırkağaç müstantığı Mehmet ğı İsmail Hakkı, Erzurıım müd
Ali Adnan, Şekerkent müstan- deiumumi muavini Mehmet Ka 
tığı Ali Sacit, Mihalcık müstan şif, Urfa müddeiumumi muavi
tığı Ali Galip Vecdi, Ergani ni Ahmet Emin, Savur müddei 
müstantığı Ali İbrahim, İne- umumi muavini Mehmet, Palo 
göl Ceza hakimi Nizamettin, müstantığı Hüseyin Rahmi, Sa
Gümüşhaciköy müstantığı A- msun sulh hakimi Halil Sıtkı, 
rif, İstanbul aza mü!azimi Ali Genç müstantığı İsmail Edip 
Adil, Sındırğı müstantığı Ya- Keskin müddeiumumisi Hüse
şar, Tavşanlı müstantığı Ali yin, Ergani Osmaniye müddei
Haydar, Günan müstantrğı Ali umumisi Mehmet Cemalettin 
Haydar, Söğüt müstantığı Me- Viranşehir müddeiumumisi Ra 
hmet Refik, Müt müstantığı sim Beylerdir. 
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Mü diri -Umumi Sadullah B. diyor ki: --seyriselain bütç~ 
inde açık tabirile ifade edilebilecek bir vaziyet yok ur 

VllA11,.tt• Emaneti~ 
nu· 
•ar
ıdi· 

Sadullah Beyin son 
tenkitlere verdiği çevap Ada {'amları Çok musip 

JJllJte/errih H. 

Döviz alım 
satımı 

ıKaçırma m 

ete 
Gezilecek yerler tahdit 

edilecek iki rekata daya
nırım ha!.. 

Sokaklarda fotbul 
ovunu n1en1nudur 

Yunaıı gemi 
siııde 

istim varmış 
• -·-

8 

r 

Açık denecek 
l)ir 9ey )'Okttır. 

Seyrisefain idare 
sinin mahiyeti ne? 

Çamfan l.;liih ı,ın bir ko
misyon teşkil edildi ··-. 

DarüHünun'daki Fransız mü 
derrislerinden bir zat yazdığı 
bir makalede Ada çamlarının 
bir senede mahvolacağını be
yan etmişti. 

Bir çobanın dört yüz tane ko 
yunu varmış. Her Ramazan bir 
kere çobanın ağılına uğrıyan 
bir derviş, çobana: 

Po!ls ı•e belediye memur
larına tebligat yapılacak 

- ...... 

NurulJah E...at Beyin 
nıühim bevanatı 

1 Nurullah Esat Bey, dün sa-
Emanet encümenince verilen 1 balı ve akşam gazetelerinde, 

Hırisi vapurunu da 
kaçırıı1ak nıı 

ııl-
- Namaz kılmıyorsun da bir karar üzerine Cadde, sokak, bankaların hiç bir kimseye 

koyunların onun için üremiyor dörtyol ağızları ve umumi mey döviz ikrazatında bulunamıya
dermiş. danlarda butbol ve sair top o- cakları hakkında döviz karar -~ - AntreroJar ve havuzlar 

Salahiyettar orman muta
hassıslan böyle bir şeye ihti
mal vermemektedirler. Bunun
la beraber Ada çamlarının esas 
lı ıııurette ıslahı kararlaştınl-

Nihayet çoban dervi,in sözü yunları menedilmiş ve bu kabil namesine bir madde vazedildi- j 
nü dinliyerek namaza batlamıı. oyunlara mani olunması için ğine dair vaki olan neşriyatı (~~~-· 
Fakat o sene koyunlar artaca- polis ve zabıtai belediye me- soran bir muharririmize de-

lı 

v 

dan edilen istifade ... Styrise/afn U. MOdllrü Sadullah 8. ğına tam yüz tane ekailınif. Er- murlanna emir verilmiştir. miştir ki: 

. Seyrisefain U. Müdürü Sadullah Beyin Ankaradan avdeti mıştır. 
~erine muharririmize vaki olan beyanatını yazmıştık. Bunun için Şefik Bey ismin-

tesi tene derviı: • --o- - Bu haber asılsız ve hilafı 
_Merak etme demi,, nama U ,küdar tranıvayı hakikattir. Hükfunet döviz a-

Sadullah Bey Seyrisefaine son zamanlarda bazı eller tarahn- de bir zat Ada çamlarının ıslah 
dan tahrik edilen hücumları gülünç bulmakta ve bunlara cevap ve tathirine muıtahassıs sıfati 
vernıeği bile zait addeboeiktedir. Sadullah Bey dün bir muhar- ile memur tayin edilmittir. 
l"İınizle yaptığı hasbihali C1111asmda demiştir ki: Çamlıklarda gezilecek yerler 

za devam et! Gelecek ıene yüz ÜStküdar tramvay şirketime- hm ve satımını sureti umumi-
tane fazlalaıır. clisi idaresi b~ toplanarak yede tanzim ve mürakabe eder- ı 

Çoban devam etm" 
0 

ıe- inşa ettirilecek olan yeni hat- ken birtakım kambiyo muame 
1
f ve ı hakkın-'····· "h'l Iatını istilzam eden döviz ikca-

· tahdit edilecektir. Bundan baş-ll.ırı kapağı yok•tu. Avrupadan 1 fiatlar iatedik. Fakat, bu fiat- ka çamlara arız olan tırtıllar 
ne koyuııların adedi kınla, kı- ~. . ....,.,., ı a_ e şartname 

t tkik d k zat sistemini de mazbut bir ~-ı.. nla elliye inmit. '"'---'- naaiba sını e e -eco--e tır. !r"" Hırisi vapura 
- Bütçede 500,000 lira açık !er pek fahişti. Yerli fabrika-

1 
ak 

01dutundan bahsediyorlar. Şu- !ardan Cons'un ıtek.lifini en mü da tathir 0 unac tır. 
......,n., le raptedecektir. Yeni mali ni-

:de kı7":' e~ı:ek, ~ :- Soka.k Jambalarını zamımız heyeti mecmuasile u. Varna vapmunu batıran Aynca nümune çam fidanlı
nu söyliyeyim ki bütçede açık liiyim bulduk. Meclisi idarenin klan tessi de düşünülmeıktedir. 
tabirile ifade edilebilecek bir kabul ettiği fiat üzerinden ihiı- -<>-

da ~ir t:~ k~;ruk::! k::na k.İ kıranlar mumi ve hususi bütün menfa - risi'nin haciz altına alındığı 
• - atleri en geniş mikyasta siya- lfundur. Vapurun haceket 

Vaziyet yoktur Hilldlmet Sey- lesi yapıldı ve kapak yerine ta Ali Süruri Bey 
l"İsefain mem~]anm da Ba- kıldı. Bunu kendi fabrikamız- . . 

Dllf· Son günlerde sokaklarda ya- ed 
net er mahiyettedir.,,. meni için Ticaret bahriye 

Biçare çoban koyunu alıp o- nan elektrik lambalarından ha Bazı Banka direktörleri dün düriyeti tarafından geminin 
reın•e it!ıal etmiştir. Bittabi da niçin yaptırmadınız diyen- Tedavi için Avrupa·ya gıt: 
bu, bir kabarıklık tevlit ~ lere cevap v~eği ~~uz j ~!ş. o~an Nüfus . ~üdürü Alı 
tir. Sonra düşününüz iri bizim ~l~ _Sordug_~~- kıçndın .sıfz.e I ~urun Bey şehrınuze gelmiş-

cluma gölünnilf, gece ocaim zafılannından rukır· ılı:ğım ~~~r ta-
ba . . . ..,, r m ı go uş ve NW"ullah Beyi ziyaret ederek, kinelerinin tahrik valfı almmılJ 

hcr sen 00· d"ği · bo 500 soylıyeyım. Bwuau e ı a- tır. . e e ı ıntz re;, . zdtk: B" 
hın liraya yaklaşır. Seyrisefain brikamızda yaptırama.. . ır 

.. ~ geçııııı, lanp, •anp uu- tenviratı umumiye lambalarını kambiyo işleri hakkında temas tı. Geminin bu suretle harek 
tüııürkea bakınıı ki koyun oca- kırmak ceraini belcddyeden rna etmişlerdir. imkansız bir hale geliyordu. ıı: 
im kenanndaki hamarlan • dut olduğundan bu kabil kimse -o- kat gariptir ki, Ticareti bahri 

Yalnız yük ve yoku nakleden fabrika, ne kadar m~e~el 
hır" bahr" ıı· fil d olmsa olımn muayyen ışlerı ya 

ı cuet osunun e- · d h · · l r 
~1, devletin emrettiği birçok patahmr. ~luddr~l~ın en vaa7fak ı!1~-
hızrnet1eri ifa etmektedir. Bun ı e ı ırse mu 

lar meyamnda Antrepolar in- ı maz. .. ·· 
lası, havuzların tamiri, bazı is- ~unu her şeyd~ evci duşun 
kelelere ziyanma vapm işletil- I mege mecburduk. 
Inesi, vesair birçok hizmetler ı Sadullah Bey, son söz olarak 
v~. Valnii, bunların netice demiştir ki: 
t_i:hanle ~ faydalarım gör _ Burası batı boş bir idare 

dük. Mesela, antrepolarm inşa- değildir. Devletin diğer tqki,
ı İstanbula •P'orct» u getirdi. lltı l'lbi Anıirlerinin mı teftit 
l:lavuzıan almaKla 20 seneden- ve murakabesi altında yürür 

ri muattal duran bir milyon ve kendi talimatı dairesinde ha 
liralık serveti işletmiş oluyo- rekıet eder. Bunu heı*es böyle 
l"Uz. Bu havuzların bir tanesi- bilmelidir.'' 

Poliste 

Şehremininde cinayet 

Etıbba odaları 
Etibba Odasının mutat olan 

senelik heyeti umumiye içti
maından birincisnin 7 Martta 
ak ti takarrür etıniştir. İkinci 
içtima da Mayısta yapılacaktır. 

Etıbba muhadenet Cemiyeti 
nin aylık içtimaı da Cuma gü
nü Türk Ocağında yapılacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••• 
dınlnut. poliıı tahkikata vazıyet 
etmiştir. 

2 - Gaitada Şeftali sokağın
da oturan tütün amelesinden 
Gireııonlu Fatma, gayri meşru 
1>ir surette hiirnile kaldığı çocu
ğu düşürmek için nışadır içmiş 
ve bununla kendini zebirlemiş
tir. Fatma hastaneye kaldırıl
mıştır. 

-0-

Reykozda yanem 

miriyor. ler mahkemeye sevkolımm~- Gayri milbadlllere müdüriyeti, gemide yapbğı 
Hemen doğrularak koyuna tur. _.,_ 100 bin bir muayenede, alınan valfin y 

aealenmiı: Maili inhidam binalar l'6 I I -Jllı' .. H rinde, ve kazanlarda gemi 
- Doğru dur, demif, timdi ıra evz _, uı.. tahrike kif.i istim bulwımuş 

iki rekata dayanının ba!.. yıktırılacak 

Maarifte 

Bayram tatili 

Belediye nizamnamesine gö- Gayri mubadillerden mueva-
re inhidama mail binalar, bir zaya dahil olanlara yapılan 
kazaya meydan ~rmemek üzre tevziat yarın devam edecektir. 
muayyen bir zaman içinde be- Talepname ile müracaat eden
hemehal yıktırılır. terin arkası alınmadığı için tev 

Sdırimizin bazı yerlerinde 
ar çok köhne ve ahşap binalar ziyatnı ~ zamana kadar d• 
var ki uzun zamandan beri ta- vam edeceği henüz tahmin • 

Bu vaziyet karşısında, ge 
sahiplerinin vapuru kaçırmağa 
teşebbüs etmek istedikleri batı 
ra geliyor. Alikadarlar, böy 
bir teşebbüsü pek gülünç bul 
makta ve vapurun Haliç'ten çı 
karılrnasmm imkinsız oldu· 
nu ı.öylemektedirler. /Ilı ve orta lıtep

ler tatil Mildi. mir yüzü görmedikleri için bu dilememelr.tedir. 
yıkılmak ihtimalleri çoğalm11- Şimdiye kadar yapılan tedi- Ticareti bahriye müdüriye 

.. . tır. Belediye daireleri mahalle yat miktarı 100,000 lirayı teca dün vapurda tetkikat yapmq 
Bayram münuebetile mek- aralarmdaki bu kabil binaları vüz . . makineyi hareketten men iç" 

teplerde tatile baılanmıştır. İlk tetkik edecekler ve bir kaza etmıştır. lizımgelen esaslı tedbirleri 
ve orta mekteplerle, liseler ve çı:kmaama müaait olan binalar Cemiyetlerin teftişi mıştır. 
~;'1e~- ekalliyet ~ktepleri tefrik edilerek yıktınlmak ü-
dun ögleden sonra bir hafta zre sahiplerine tebligat yapa- Ticaret müdüriyeti cemiyet-
müddetle tatil yapmıf}ardır.Bu caklardır. ler mürakabe heyeti tarafından 
mektepler gelecek Çarşamba -o- bazı cemiyetlerin heaahatı tef-

Haczin fekkini 
istemişler 

günü açılacaklardır. ı k .. , 'L.-! Ôf v tetkik edili on! 
Beykozda, Akbabada, sucu Dariüünun 27 Şubat Per- E e tın< tan~ne zam e. Y u. .. !iı1:İsı·. vapmunun veki.llc_dl 

J'atar )brahim metresine SÖZ &tmlŞ İsrnailin yedi odalı evinden yan şembe gününden itibaren bir mektrik tarife komisyonu to t.stıhbaratmuza ~an ~ Bın'!cı Tıcaret mahkemeaınde) 
gm çılmuş, ve tamamile yan- hafta dersleri tatil edecekti 1 tır cemıyetlerden kahvealer cemı- haczın kaldınlmasmı talep et 

b kk 1 Rasi dl vurdu ınıştır. ~ r. p =:m· .rkeıti. kambiyo far yetinin teftişi bitmiştir. Bu ce- ınişlcrdir. Yıman kumpanyaar 
diye a _ a -o- kı dolayisil: elektrik ücretleıi- mi~~~. ~tı biru karışık vekıilleri yeni d~iz ticaret ka-

tcşlıis ettiğime Üç dişini kırmış Dagin/er kilovat baıma 30 para zam görülmuştur. nununun maddeı rnahsusasma Şehremininde Mimar Acem ı ıar. Benim 
tnahallesinde oturan seyyar sa- göre bunlar, 
tıcr Tatar İbrahim evvelki ge- 1 

ce Baat 8 de metresile beraber 
gi~crken yolda tesadüf et~
len Şehremininde bakkal Raşıd 
in, metresine söz attığına zahip 
0Iarak aralarında kavga çıkmış 
tır. Gittikçe büyüyen münak~
la neticesinde Tatar İbrahım 
hıçağnu çekerek Raşidin üzeri- · 
!!~ hücum etmiş ve ağır surette 1 
ıkı Yerinden yaralıyarak kaçm
ak istemiştir. Feryada en ev-

ıveı bekçi Sadık yetişmiş isede 
hrahim bunun da üstüne silah

la yürümüştür. Maamafih o 
Vakte kadar zabıta memurlan 
etişerek İbrahimi yakalamışlar 

dır. 
-o-

abrikatör Basri 
Beyi niçin 

yaralamışlar 

Aliiettin, Kadri Lüksemburg bilardo salo- . --~ ~:a edilmesini istemiş, netice- ~eftipt ~~~·~· Tahmil ~stinaden bor~lunun g~~ oldu 
ıı.unda bir oyun meselesinden de yapılan hesap neticeoıir.de tahliye,Sefllln:1 bc~ye Ye kun- gll!1u v~ ge~ bede~ının d 
Mihal ve Yorgi isimlerinde iki M. Dekloziye httO"Ün kilovat bapıa 20 para zam ya- durackılaredir~emıyetlerınde devam edılmesı Şartıle haczın fekk" 

~ ılması muvafık görülmüştür etme t · ve sefere müsaade olunma kişi kavga etmişler, Yorgi Mi- geli_yor P · H lar da b" · · · ı d" n· f 
halin ağzına bir yumruk vur- Komisyonun karan şehremane ... e~.P .. m ~ gayrı ta- ıst~~ış er ır .. ığer t~ra ve. 

. . . d" . . b ti tar fmdan Nafia vekiletine biılık gorul~n ce~ıyetler malı- len ıse bu şekil talebın terv 
:~~üş~~'. ~or~;nıya:ı:.:!~ş~ Ş~~rimi~e bul~~akta olan takd~ edil>ec~lrtir. Şayet vcki- kemeye venlecektir. n.~ kan~en i!11kan olmadığ 
polisçe tahkikata başlanmıştır. İnl!'ılız daınler vekilı M. Vayt let bu karan tastj.k ederse şu- b . . soylemışlerdır. Mahkeme 

--<>- dün bazı mali müe~se~at direk- bat, mart ve nisan ayları için Ka zımallar cemhetı ~an ~apurun~ ~hli vu~?f 
1 d. , to~lannı kabul _etmıfbr. İngiliz zam sureti.le yeni tarife tatbik Kabzımallar cemiyetinin ida nfetıle k~~etı~ tesbıtıne 

A tın 1\e ~uttıırmuşlar damler vekilinm kabul ettig"i d"'-- kti h ti". tıı"h b d"" 
1 

rar vermıştır. Magruk vapur 
• . . e ı..,..e r. re eye ın a ı un yapı mış · 

1 
k 

4 Laz Yakup, İsmail ve Şakir zıyaretçıler meyanırtd8' Deyli Bundan sonra tarife koınisyo- İn "h b C H F _ cen!3:sı ~azm~nat o ara . 5 
bir pirine; madeni külçesini altın Ekspres muhabiri de bulunmak Yed'·'-·'e ve Dolrnabahce tlır.. lantı az~tta M. h · · nMam ... et- İngılız Lirası ıstemektedır. B 

t d F d . 1 . . nu """' - en o ıya e met usta- ta kili • külcesi diverek Balatta kahveci a ır. ransız aın er vekılı M. hava gazı tarifelerini tesbit e- f Abd" H"~ t H kk B gar vaı:ıuru acen sı ve er 
ve sıvacı ·Hasan isminde birine Dekloziyenin bu akşamki eks- decektir. 1 a. k ı, 1 1 ~ ve a ı . den ;Alı ~e~I B. bu hU$U 
600 liraya satmışlardır. Hasa presle şehrimize muvasaleti be -o- er ıc:anınış ar ır. . . . demışlerdır ki: 
nm sonradan aklı başına gelmiş klıeıımektedir. Bu takdirde M. Ce • · Beled" ed di zımallar.~emıyetının aza "-Gemiye 3 haciz vaze 
ve soluğu polis karakolunda al- V:aytla Franııız dainlcr vekili- mıyetı ıy e ade 600 e balig olmuştur. miştir: Birisi Varna acen 
mıştır. ıı:ın yarın Ankaraya hareketle- Cemiyeıti. belediye bugün içti ff 

1
. . k . . . nın gemi bedelini temin mak 

-o- rı mukarrerdir. ma ederek encümenlerden çı- a iÇ şır etını teftış dile, diğeri mağruk tayıfa 
Telefonu aşırmı<ilar kan bazı evraki tetkik edecek- Şirketler komiseri Mahmut 1 veresesi tarafından, üçüne·· 

- · -· tir. Bir Alman gnıpunım asri Bey diin Haliç şirketini teftiş bir emtia &ahibi ıarafmdan 
Sultan hamamında Yusufid- Yuuan murahhasının tiyatro ve saire inşası hakkın- etmiştir. nulmuştur . 

is hanında 1 numaralı yazıha- daki teklifi henüz müşterek en , • Diğer taraf ancak bi · 
nedeki 1543 numaralı şirket te- temasları cümende tetkik edilmekte o1du Radyo şırketı hacze itiraz etmİ.ftir. şu 
lefonu meçhul bir el tarafından Muhtelit mübadele komisyo- ğundan bugünkü içtimada mü- Radyo işlerini bir Amerikalı göre haczin re&ııe jmk&n 

• 

aşırılınıştır. nu Yunan murahıhası M. Fokas zakere edilemiyecektir. aemıayedar grupu deruhte ede- tur". 
"ukarda fiabrikatlJr Basri 8. ile -.o-- d"" k · · · M R" l" ;iİılıiı••••••H•-, un omısyon reısı · ıvas • ceğine dair bir rivayet vardır. • 

.. Alipaşada Etyemezde krep Nezihe H. aşa[ıda fabrika binası Taksimde yan~ın görüşmüştür. M. Fokasm Ati- lzmirde tarihi abideler Dün bu hususta Radyo müdürü 
oŞİn fabrikası sahibi Hasan Taksimde, Mis k • d na Hükfunetinin verdiği son ta- . Hamdi Beye müracaat ettik. 

B Ve Nuridir. Ellerinden kurtula- 80 agm a lim f" M p l"br d" tzm· d ·11- ·· ahed · 
BAYRAMDA 

asri B., dün yaralanmıştır. u Madam s·· .•. . d atı se ır . o ı onya ıse ır e mı ı mU<: eyı Hamdi Bey dedi ki: 
h~ d k kahveye koştum urpıgın evın en yan k · ·1 ··00 rd" - • 

1 
-'L• • 

h . .., sebep, Basri Beyin, yanın .a ra . .,. - orıye vasıtası e go e ıgı temsilıen yapı acak tanını ahı- "-Bize §imdiye kadar böyle 
Ulunan Nezihe isminde hır Basri B. Cerrahpaşa hasta- ~ ç~~ışsa da derha söndürül. teeyyüt etmektedir. M. Fokas deler için beynelmilel şöhret bir müracaat vaki olmadı. Bu 

ltııa yol vermesidir. Bunun Ü- nesinde tedavi edilmektedir. muştur. Cumartesi günü Ankaraya gi- kazanmış heykeltıraşalr ara- havadisin aalı olmasa gerektir. 
~erine kızın babası ve kardeşi Polis tahkikata başlamıştır. Ş' d r.--<>-- J • decektir. smda bir müsabaka açılmasını Radyo şirketi heyeti umumi-
lerj Basri Beyi yaralamışlar- --<>-- ımen ııer ate yesınde Dahiliye Vekiletinin tenıip et yeai Martın on birinde Ankara-
~ır. Basri Bey hadiseyi şöyle Çocuk düşüren kadınlar sirkat Fitre zarftan tiğl haber allllSU§tır. da ~plan~cak ve şir~etin vazi-
nlatıyor· Şark . d'~ . . Bu abide şimdiye kadar ya- yetim tayın edecektır. " . ." ı _ Çatalcalı Seniha H. Çe- şı~en uec. kwnpanya- Tayyare Cemıyetı namına • 

lr - Dün gece kahvede oturu- ık·· d Ahmet ağanın evine sının Yedikuledekı atelyesinin teberrü edilecek sadakai fitir pılan abidelerden çok fula Kaymakam tayinleri 
ordum Biri geldi Seni dı- nge oy e dök"" h · · ve zekit zarflan her tarafta mühim obcaktır. 

Dostlarınızı tebrik ederken 
HIMAYEI ETFAL tebrik tel-
graf khtlannı unutmayınız; 
ıelgrahnızın üzerine hir(lıiks) 
kelime ini ilave kafidir. 

Çocuklarınız arkadaşlarına 
l lİ:'llA YEi ETFAI. karıların· 

larda bekliyorlar, d~di. Çık- misafir gitmiş ve tedarik ettiği um .anaıııe. evvelkı . ~ece evlere dağıtıhnıftır. Bunlar Dahili.ye vekiletinin bu ala- Sabık Divrek kaymakamı 
~eJ~ ü~-~'.t~~ard~.,~~!~~:-- ?ir.~liic~ i~~k-~~ aylık mamile h~ırs::ız~gı~.:r~erek~~bi~r~.sa~an~dık~~-ç~m~d~eİRam~ei!azanme;i~son!;~·~·n~üL!sll~ana;ın;~_J.ıc:..ı:::;:ı,~~~='..ı,!~~:.i~C~e~ma:a,!.l.,!B~e=ı_.§S!!!im:!!!.av~kS!Ja!I!JıWQl!l~ 

dan göndermesini ciyleyıniz 

'aadetli gunlerde, kimse 
izlere biraz neşe dağıtmak 



MlLLIYET 26 'UBAT 1930 
• 

-
Iü tencerede pişirdik. . Dibi 
tuttu ve yandı. . Ertesi gün bu 
işin erbabı olan bir arkadaşa 
meseleyi anlattım: 

''Pt1llll~et,,l11 
123456789 

eğf e11celerl ~mımıııı.ıımllllillU19a!lll~~~ 
llu hafta 

ELHAMRA Sincnı;ısında 
NANSI KAROL tarafından 

_\.srın Umdesi "Milliyet" tir. O d d" 1 1 , - , e ı, yan ış yapmışsın . 

26 S lJB \. T 1930 Tencereyi arasıra ateşten alıp 1 
DAREHANE - Ankara cadde.;i sallıyacaktın!. . 

100 Telgraf adresi: Millitet, ı.. Ve ilave etti: 

~
-bul 

• Telefon numaraları: 
:. : İstanbul 391l, 3912, 3913 

- Azizim bu tencereler in
san gibi ... Bir müddet ilişme. 
den bıraktın mı dibi tutuyor .. 
Ve dikkat edilmezse yanıyor .. 

~ 

ın.,. 

hü 
.....,..: 

' d0 
400 
700 

eril 
10 k 
ait i 

ABONE ÜCRETLERi 
Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuruş 

r
ylığı 

" 
750 H 1400 H 

• 1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilı!ıez 
!!Ct~ ~~~el! n'.!Shı.\1ı.t' t Q "'1ıruştur 
Gazete ve matbaaya ait işler için 

müdtinya'tt mÜ!l.t.tıe'.: e"'.iitir. 
Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 

kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 

1 

FELEK 

Kulak misafiri f 

Papiruski Yes ... 
Dün bizim Elif Naci ile ko

nu§urken seviştiğimiz arkadaş
lardan biri yanımıza geldi. De
reden tepeden bir hayli laf et
tikten sonra Elif Naciye döndü 
ve yüzüne bakarak: 

- Papiruski yes ! IJün hararet en çok 4 en az 
1 derece idi. Bugün hava kapılı, 

t ei 
1
1,_r'f ' ". ~mur \"ardır. 

es't 

Diye söylendi . Öteki bun
dan bir şey anlamamış gibi gö
rünüyordu. 

Fakat (F.> Bey, tekraretti: f ELE~~"~1·~1 _ _.8i - P<ıpiruski yes ... 
1 Gene aldırmayınca dedi ki: 

1 Bir teessür - Yah~, ,sen ne vurdum duy-
ac .. maz şeysın. 

Y - ~iVakia bir bir tane değil am- - Ned~n?.. . . . 
'\ tı. ben yalnız birini yazaca- . -. Demındenben hır sıgara 

tn '. . ~iz yoklukta mizah mu- j ıstı yorum · 
n Her mal gibi mi- - Ya .. dedi, «papiruski yes» 
·nnyız. . . . . d k . ~ 
\ta arz ve talep kaidesine gö. stgara. ver mı eme ttr. 
'artar, eksilir. Bir yerde miza , - Oyl~ ya··· 

·l bir edebi eser diye bakılırsa - Ne lısandan bu? 
ok.,Dt vükselir, fakat alay, tezyif - Rusça· · 

Bugınta y 'al 
bilmecemiz 

SOLDAN SACAı 
1 - Değeri olan (8) • 
2 - Ceset (4). 
3 - isim ( 4). Zaman (2). 
4 - Birdenbire (3). Nota (2). 
S - Uzaktan sesi ho§ gelen (5). 
Hayvanın ağzına takılan (3). 

6 - Sis (2). 
7 - içine peynir konan (S) 
8 - Altın para (4). 
9 - Ağızda knruldanan ( 3). 

Amma (5). 

ihtimal vermiyenler, şimdi pek 
alii görüyorlar ki iki komşu 
devlet biı'birile anlaşmak üze
redir. Kuvvetli bir diplomat o
lan M. Venizelosun Yunan 
meclisi meıb'usanında ki sözleri 
buna sarih bir delildir. » 

arc, ·nut tariz telakki edilirse git O zaman ben atıldım: 
ur '{aile halden düser zayıflar ve - Yahu, dedim, sen ne söy- İLAN 
az ;kcrayet söner .. ·. ' !~yorsun. O bun~ Türkçesini Osmanlı Bankasının Gala-

DOalcU bllmecemlzla 
halledllmlş ••kil 

YUKARDAN AŞAClı 
1 - Veznedar (7). 
2 - Valde (3) .. 
3 - Eski zaman hokkası (5). 
4 - Kaide (4). 
S - Boyun aksi (2). Elyafın müf-

vedi (3). 

6 - Dadı (4). Piyanko (4). 
7 - Nota (2). Lahika (3). 
8 - ima (6). 
9 - Rütubet (3). Arka (3). 

Tepebııı Tl
yıtroıundı 

bu akşam 

saat 21/30dı 
BiR !{iTAP 
facia 4 perde 

onlardan biri 
komedi :ı 

perde 
nakil ve ter· 
eüme eden: 
1. Galip B. 

14.30 da 

1 ~ehren1a.neti ilanatı 

Gü11ah Sokağı 
filminde 

Bebe Da11iels 

Ah Kalbim 
komedisinde 

programın uzunluğu huebilo gündüzleri 
2,45 ve 4,45 de olarak ancak iki matine verilecektir. 

S[SL! ve ,\\RJ\ILI 

Hayal ve Hakikat 
filmi parlak muvaffakivetler ka· 
zınmakta berd n·•mdır. · ı ı a \" e ten: 
TITO SKIPA tarııl"ınd an 
PR E:\SE.SlA. \l\RT.\ , e , ;,e. 
R \KEL l\IEl.LI::R maiınJ.ın 
FLÖR DEL l\IAL şarkıları ve 
sözlü Foks Jurnal ile '\lis Avru-
anm halka hitabı. 

5 ;\!art çar~amba, ö \lart cumar· 
tesi akşamları saat 2 1,30 da 

FRANSIZ 
TİYATROSUNDA 

meşhur piyanist 

EMiL YON SA~ER 
tarafından iki konser Yerile
cektlr. Bu konserler için k'şe
ler bilet satı~ına başlamıştır. 

KLARA BOV 

ÇILGIN GEI\ÇLIK 
Filminde 

. -KRALIÇNEİN 
GERDANLIC! 
FRANSIZCA 

SESLi ve ŞARKILI 
film pek yakında 

OPERADA 
İİllll ............... ... 

--------------------------

Glakso t, G 1 d b" k 1. t . bıle unuttu. Demındenberi bir ta, Yenicami ve Beyoğlu da-k t ' eçen er e ır yeme ıs esı · d. d .. .. . . . 
Usi:Aı~nasebetile yazdıg- ım bir kac 1 sb:~arh~. vebar kıyorum a yuzume j ırelen Bayram münasebetıle 

- " · on on ryor M 2 · p 3 ·· ·· , ga eırda ismi geçen muhterem · . . . artın . ncı a.za:: u?.cu 
- . · r<tor Mazhar Osman Beyin Kulak Mısalırı. Pazartesı ve 4 uncu Sair gun. 
g~,· ısatırlardan müteessir oldu- -- -- !eri kapalı bulunacaktır. 

Şehremanetinden: Hayvan 
hastanesi hademelerine yaptı
rılacak 13 takım elbise açık 
münakasaya konmuştur. Talip 
!erin şartnameyi görmek için 
her gün münakasaya girmek 
için ihale günü olan 1 9 Mart 
1930 Çarşamba günü levazım 
müdürliiğüne gelmeleri. 

Cuma gUnü 1, 3,3-4 ve 6.f-2 te 

......._,,,,.._,......._ .................................... _,,,_, o .._......,,.._,'-.A-"""-"'-"-"-"'..,,.._., 
Cazip bir mevzua, zengin ve muhteşem bir mizansene ve VLAD· 
MIR GA YDAROF ile DOLU DA VIS gibi iki artistin ıtiraz kabul 
eıınez dehaları 11yesinde emsalsiz bir temsil tarztna malik müstc,ı a 

Bütün dünyada ğör
düğü muvaffakıyeti 
tamamilesafi olması
na kola, un, malt gibi 
mevadı muhtevi ol
madığına tamamen 
kabili haziın ve çok 
kaymaklı olmasına 

z ,;nu işittim ve mizah namı- Wtll ıt li!tr llSl~'~l'l 'ff f P S 1 N n f N 
rcidden müteessir oldum.. . . f Dul • u 
ıveıa izah edeyim ki, muhte- Tür_ Yunan itilafı u··sr11,,, 
n doktorun kızdığı şey şu- U ı 

r.. . . 41 inci haftanın 4 üncü/üğü
Hatınmda kaldığına göre nü Galatasaray lisesinden 30 

"ldisinin yazdığı yemek liste- Natık Muhtar Bey kazanmış-
den bahsederken "Mazhar tır. Yazısı şudur: 
man Bey bir yemek listesi «41 inci haftanın en mühim 

çı, Jtı, kırk akıllı üstesinden ge. 
1 
haberini, Türk - Yunan itilafı

r 1edi . ., ifadesinde bir şey yaz- nın iyi bir safhaya girmesi teş-
jtrm. Tahmin ediyorum ki kil ediyor. 
•gili Doktor "kırk akıllı,, ka-

ı te esi ile kendisine delilik is- «Ankara» da tesbit edilip,tara-
·ı feynin noktai nazarını tam bir 

( 
1 t ettiğimi zannetmişler. Ben 

1t le 1 demek istemedim. Fakat muvaffakıyetle birleştirmiş o-
'. D"EA ( • 

KONSERVALARIDlff 
.' ·u ·iliğin bir hakaret teşkil et- lan itilafnamenin metni 15 say-
' b diğini ve cinnetle dehaet a- fa tutmaktadır. !!11-----------111!1 

..:· ''.ında mutahassısların bir Türk - Yunan itiliifının bay- KA D iN VE 
f eljk görmediklerini bir deli ramdan sonra Ankarada imza- "MA~K RUJ,, 

:~ a timi olan Mazhar Osman !anacağı muhakkak gibidir . 
T1i fendiye arza hacet var m!?. M. Fokas, Yunanistanın son 

~t ,m biz kendisine deli değil karannı hamilen ayın 22 sine 
'ı ~ İkanlı dedik. kadar avdet edecektir. M. Veni-

l
> g Ey her gün "bakalrm ne yaz. zelos, itilaf aktedildikten son
k - ~? d" b" d .k. . ra Ankaraya gelerek «dostluk 

· · i' ~ ·" ıye ız en 1 1 satır ıste- misakı»nı imzalıyacağını söy-j" - kari! En geniş asri telak- 1 · t. 
ı ah" 1 f d emıs ır . · ~ re s ıp o an ve en a am- • . . . :r ;: 1 bile mizaha tahammül e- Bu a.nlaş1:11a•. hem ıkı devletın 
~ !j nezlerse mizah muharrirle- ı terakkı ve ınkışafları, ve hem 

is : in günün birinde pire taklidi de '.'Avrup~ Sulhü» nün takvi
f ! arak sizi neşelendrmeye ça- yesı n~kta: ~azarın?an. çok ~-
1 ~ amaları ihtimali karşısında ı h~~mıyetlıdır. İ~t~sadı zaferı-ı 
·• ~ ret etmeyiniz!.. mızı kazanmak ıçın devamlı 

; bir sulhe ihtiyacımız var. 
i AŞURE! 

\ ~ en aşureyi pek severim. Ev
~ a şundan dolayı severim ki 

( 

IJ 
,( 

t 
ı 

ır 

1 
ıı- Fevkaladelik bir artistin 
ısında pek az göze çarpar .. 

·T-inu da n~hayet müzikten ve 
~stan iyi anlıyanlar görebi
l.er. Bu numaraları seyre

. '1lerden erkekler artistin ba
~darına, kadınlar da elbisesi-

' 1 dikkat ederler değil mi? 
.; Güldüler. Cevdet Bey: 

1 - Bir cihetten haklısınız 
tnmefendi. dedi. Yalnız ba-
11krobatik danslar var ki in
' ı adeta heyecan duyuyor. 

anlaşmasına ı 

I iırlıan Cah. { 

- İnsanları eğlendirmek 
müskül oldu, dedi. Eskiden a
ğır dramlar, perde perde piyes 
ler seyrederdik. Şimdi heye
can duymak için hem değişik
lik istiyoruz, hem f ~ .. :,aıade
Iik istiyoruz. Bir kadının apaj 
dansında ne hale geltliğini gö
rüyorsunuz. Yerden yere kirli 
bez parçası gibi atılıyor. Ve 
biz bunu seyrederek hoşlanı-
yoruz. 

Cevdet Bey ilave etti: 

Parlömlerin, kadının zarafet 
ve gllzclliginc yardım ettiğini 
zannetmezmh<İnit hanımefendi·. 
Tabii evet! 

Marcel Guerlain 
nin nazik ve nıak
bul Mask H uj par 
fönıü bütün şahsiye 
tinizi rayihadar ede
cek sizi daha cazip 
ve daha sevinı 1 i kıla -
caktır. 

blh11 tereddüt bir Mask 
Ruj Parföm şişesini 
is:eyiniz. Ga1ıet mem· 
nun kal., caksınız. 

l ler yerde s"ltllır.CC:ı:ES 

heyecan bize zevk veriyor. 
- Tiyatrolar da bitiyor ar

tık. Sinemalar ve revüler eski 
tiyatro sistemini mahvetti. Za
vallı sahne sanatkarları şimdi 
sinema stüdyolarında para ka
zanacağız diye ne" hallere giri
yorlar. 

Cevdet Bey ilave etti: 
- Tiyatro san'atkarlığı baş

ka şeydi . His ve heyecan söz 
bütiin bedii ve mütekamil şek
lile nıeydana çıkıyordu. Stüdi
y olarda bunlara hiç kıymet ve
rildiği yok . 

Cevdet Bey onların masala
rında daha fazla kalmağı mu
vafık bulmadı . Kadehindeki 
şarabını bitirdi: 

- Müsaade ederseniz kalka
yım, dedi, sizi fazla rahatsız 
etmiyeyim. 

ve muazzam 

ş A R K 
filmini yarın akşamdan itibaren her kes 

Kadıköy sulh icraımdan: 
Matmazel Avrokominin Mardiros SİNEMASINA M A J i K 

talyan efendiye olan borcundan dola- gidip görmek isteyecektir. llheten; ıuvarelerle 16 1-2 matinelerinde 
Y1 tahtı hacze alınan muhtelifül cins ve cuma ve pazar günler! 16 1·2 ve 18 l-2 matinelerinde meşhur 
hane eşyası şehri Mart 8-3_930 tari- muganni ve gitarist OGUSTO DÖ GUIL! ve MARiNA DUTRA 
hine müsadif Cumartesi saat 9'30 da 
Kadıköy pazar mahalinde satılacağı ( ~"""""'"''"",..n"ın'""p""'ar"lı'"'k repenuvarları 
ilan olun ur. () (:;:()()()()()()()()()():::;: 
- a:~-... -· -- - ı-ı:::::~a ..-TY T-T..;"'T-'i-?:Y..;--:Y--...-..--..,...;-...-..;"T-T..-"""'Y-:Y ..,...,, 

ö~;ij~'ijk"ş~;~bu jj~ PALYAÇO'\fUN OLOM[ı ~l 
Öksnruk "e nefes darlı'" DA.~A;, ~~-~~· 4 4 4 ••-~-~~-~.<IJ,~ ~.,. .. •· -.:~ ................... _ ------------------~ ................. m e••••••••••••-...A••••••••••••e 

için pek t<!sirll llAçttr. ! 
1 ~ 1 ~i;:anvcılu Sulıan:.!ahınut türhesil!.?,. PRATERD E BİR GECE 

ESTHER RALŞTON 
.lWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWm 

Mükemmel bir 
Kasık bağı ........ 

,~• J ROUSSEL Kasık 
l •_ ı bağı bülilu hp Alemin
. ce az.im takdirlere 

mazhar olmuıtur.Zira 
ancak bu bağ i1e cm• 
niyet ve rahatı taınmc 
elde edilir. Bağın ku

Hlr~uz olarak tatbikiıu lemin 'çin 

Yalnız l'aristcld , 

3.~~ 

1 

İstanbul -tubeleri ; 
IJt"yoglunda Tünel meydanında 

No ı'l ve İstiklal caddesinde No 
:485, n1ağazalarıın121 ziya

0

re.t vttya
lıut \. utrunuzu l'ıılJirn1e.k sure.tile. 
siparişıııizi po.sta vasıtasile icra 
<Jıniı. Fiallaro Adi baf 4 TL. çllt 
b<iğ 7 TL. Lüks kuvvetli bağ 8 
TL. çirt haı,: M TL. Lüks ek&tra 
kuvvetli ıo TL. '°ift bağ ,::. ·1· ~ 

d T CM• 

cceeccce@.co eeeee~~-~~ 
TA~! \\fü\; SOZLCT \"!-'. ~\ltl\.IU 

Seni S v 
Almanca filimdir 

ikin .... ı 

• 
1 

Mümessil esi: MADY KRİSTİAN 
~ Pek yakı~dı: ELHAMRA S1NEMASINDA 

;o••••••:•c••••==•====•==• 
.~-... 1 larik, hayal. kaz:ı Vt} otomrı:,ı sigortaiarınrn ~-, 
f!r" Oalatada Ünyon h:ıuıah k:iia Ünyon sigını kuın?ı1yasın1 

1 

yaptn ı nız. 

Türkiyode bilafaqla icr:ıyı muame!s elm~kt3 llırı 

•
1 

ÜN YON 
l J l l Kumpaııyasına lıir kem uğraınaıl.·m ~igarta yaptırın:ı.yımz. 

- ... Te.doı• ı. ·y .;r ı -2 D·n ~ 

1 medyundur. ..J 
•---m-:m:ım~-ım.ıı 

Dr. HORfJORlJNİ 
Fennın en sı ııı usnlile Bet

sogukluğu, idrar darlı~ı. pro:< 
tat, ademi iktidar, bel ~evşek 
liğl ile frcng-i a~rısız knt"i ye 
seri tedavi olunur lkyoj\l•ı 

Tokatlıyan yanınd:ı :\lektcp 1 
sokak No· .}S

1 
Tel. .} 1 S~. 

•Doktor S. Fresko• 
Müvellit ve kadın hastalık

ları mütehassısı 

Konsültasyon saatleri: 14-17 
Beyoğlunda Sofyalı sokağın 
da 32 numaralı Mayidis ha
nının 2 numaralı dairesinde. 

- Telefon: B. O. 2917 
lıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme

sinden: 
Beyoğlunda İstikliil caddesinde 

505 numeroda müflis M. t. Herzoviç 
Efendiye ait cşyayi ticariye toptan 
müzayede veya pazarlık suretile sa
tılması mukarrer oiup demirbaş eşya 
hariç olmak üzre 2.500 lira bedel ile 
talibi uhtesindedir. Malı görmek is
tiycn ve fazlasile iştiraya talip olanla
rın 1 Mart 930 cumartesi günü saat 
10 da mt>zkfı r rnağazaya gelmeleri ve 1 
o gün ihal ci kat'iycnin icra kıhnaca· 
ğı ilan olunur. 

Galip Beyin bu serzını§ıne Galip Bey kendini müdafaa ü~e.rine ç:kti~ini gördükÇe-irnl- 1 Genç kadın cevap vermedi . 
Halenin acaba diyen istihzalı etmek için bir şeyler söyleme- hının derın bır gururla gıcık- Bir dakika sonra: 
bir bakışı inzımam etti . ğe hazırlanıyordu. !andığını hissediyordu. 1 - Geçen akşam Şevki Beyle 

Cevdet Bey kalkmağa hazır- Numara aralarında dans için Bir aralrk gözleri arkadaşla- madamı bizdelerdi bric; yap- t 
lanırken koltuğa yerleşti: cazbant güzel bir vals çalmağa rının bulunduğu locaya tesa- tık .... 

- Anlaşıldı, dedi. Siz karı başladı. Cevdet Bey Haleye ~üf etti. Hidayet Bey, Sedat Lakırdınız geçti. Bir akşam 
koca eğle-nmek için ittifak et- işaret etti: Ali yanlarında kızları unut- hebrsizce gelsenize, poker ya-
mışsınız... - Arzu eder misiniz? muş gibi bütün dikkatlerile parız. 

Ve onların kahkahaları ara- - Memnuniyetle! kendilerine bakıyorlardı. Mükiılemeyi istediği yerde t 
sında ilave etti: Genç kadın omuzlarındaki Hale: tutö.n, isteı:lii;i yt!ıdc ıııecrasıııı 

- İyi ki bana tesadüf etti- zengin kürkü koltuğun arkası- - Hakikat arkadaşlanruza değiştir.,ıı bu kadıııııı güzelli· • 
nız.. na bıraktı. Şık bir bilö dö saks dönemediğiniz iı:in sıkıldmrı ğini irl~ı .:· edecek ince bir zekil.-

Hale ciddileşerek kaşlarını tüvalete sarılı nefis vücudü ha- mr? dedi. 1 sı vardı. 
kaldırdı: 'reket etti. Yan merdivenden 1 Zaten heyecan içinde tempo-J Dans bitip avdet ederken 

- Yok Cevdet Bey samimi indiler . yu kaçırmamağa çalışan Cev- Hale tekrar etti: 
dostlara serziniş etmek kaba- Güzellik mütehassıslarının det Bey genç kadının istihzalı - Sahi, Cevdet Beyefendi, 
hat sayılmaz. 1 hesap ve sendese ile, resim ve sualine onun gibi nükteli bir dedi. Biz bilhassa Çarşamba, 

Galip Bey latifesine devam estetikle ölçüp biçerek rey ver- cevap bulup veremedi . Sıkıldı, Cumartesi aksamları oynuyo-
etti: dikleri güzel1er aras~nda bulun- yalnız: ruz . 

- Zaten locaya gitse de ken- sa kusursuz, düzgün ve her iıde- - Hayır, dedi, fakat beni bu Masaya gelmişlerdi: 
disi açıkta kalacak. Baksana lesi müdevver vücudü ile bütün akşam buraya adeta zorla getir ı - Öyle değil mi Galip, dedi. 
iki arkadaş iki kızı paylaşmış- reyleri toplıyacak Hale olur- dikleri için onlara müteşekki- 1 Cevdet Beye ara sıra poker, bi-riste Mistinget'in bir apaj 

psını seyrettim, tüylerim ür
rdi. 

İkisi birden itiraz ettiler: lar. du. rim. riç yapıyoruz, siz de geliniz, di-
Hale o tarafa başını bile çe- İri neııkis gözleri, bir buğday - Gelmek istemiyor mu idi- yorum . 

, 
- Bilakis memnun kalıyoruz 

Fakat sizin bir işiniz varsa! 
Galip Bey ilave etti: 

' 
virmiyerek Cevdet Beye dön- başağı gibi altın telli kaşları niz? Galip Bey onun koltuğa otur 
dü: altında ne kadar hakim görü- - Niyetim yoktu, onlar israr ması ic;in yol açıyordu: 

- Siz Galibe bakmayın be- nüyordu. ettiler . - Ya, ya, dedi. Geçen ak-
yefendi, dedi . O kendi yapa- Dansa başladılar, Cevdet Bey - Eğlenmiş oldunuz. şam bir biriç partisi yaptık. 

- Doğrudur, dedi Hale, he-
1Dolli hemşirelerin akroba

;r dansları adeta insana bir 

1 
nbazhanede tehlikeli bir nu
ıra .eyrediyor hissini veriır 

i< Galip Bey: 

- İyilikten fazla fenalığa 
meylimiz var da ondan galiba. 
Saf, temiz bir aşk mevzuunu 
sinemada seyredenlerin içi sı
kılıyor, o mevzua bir az iha
net biraz hile, biraz intirika 
karışınca Tahat ediyor: 

- Oh! diyoruz, işte böyle 
olmalı .. Ve duyduğumuz bu 

- Aııkadaşların yalnız de
ğil, fakat sen de Fransız artist
lerinin sohbetinde bulunmak 
istiyorsun galiba. 

matlığı şeyleri başkalarının kollarında taşıdığı bu zarif ve - Size tesadüf edeceğimi I Görmeliydin Konserve kralı 1 . 
yaptığını g!>rünce üııiilür d~!... güzel mahlukun bütün gözleri bilsevdim kendim (elirdim. fBitmedi) 

) 

.. zel kız\ Saat ona gelj.yordu. ı:su ma- ı '""· ~~·· -o·· 
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, Tahta bacak Mehmet karı
sından aynldrktan sonra, karr

ı sı eskiden beri münasebette bu 
lunduğu Ahmet Beye vardı . 

'Bir hafta sonra kadının hami-

az yi ıç düşünme, haya ı gü unç o ur ... 
...... -ar-
la 

'-
1--
1 

i 

• 
1 

1 

- Zengin değilim amma 
'1'.engin olacağım . 

- Mirasım beklediğiniz biri 
mi var? 

- Hayır, piyanko biletim 
'-'ar. 

Çünkü ... 
----·-

Ayyaşinden bir zatı muhte. 
~em, ismi lazım değil, akşam 
usıü, bir saatçı dükkamna giı 
di. 

- Camdaki/er nedir? 
- Saat elendim. 
- Ya .. saat ne işe yarar? 
- Zamam gösterir efendim 
- Nasıl gösterir? 
Saatçi uzun uzun izahat 

"ermiş, saati anlatmış, öğret
tnış. 

- Yirmi dört saatte bir 
kere de kurarsımz, demi.5. 

- Akşamlan mı, sabahlan 
mı? 

- Sabahları. 

le olduğu tahakkuk etti. Ah
met Bey Tahta bacak Mehmet 
Beye: 

- İyi amma, çocuk kimin? 
dedi. 

1 Tahta bacak Mehmet Bev / 
souk kanlılıkla cevap verdi: 

- Eğer bir bacağı tahta do
ğarsa benim, doğmazsa senin
dir. 

NE YAPSIN? 

On beş gün hasta yattıktan 
sonra öldü . Kendisine bakan 
doktorlardan biri: 

- Sıkı tedaviye rağmen kur
tulamadı . Halbuki üç doktor 
birden tedavi ediyordu, dedi. 

Selami İzzet içini çekti: 
- Bicare adam, üç kişiye 

karşı n~sıl dayanabilirdi? 

TAKLİT 
Ferdi Bey gelince, Nıuri Be

yin oğlu, babasının evde ol'.l1a
dığını söyledi . 

. Ferdi Bey: 

1 

- Öyleyse biraz bekliyeyim, 
diyip içeri girdi . 

i Nuri Beyin oğlu, hizmetçiyi 

'

. ~a~şı.sma almış,. babas. ~ıun tak
lıdını yapıyor, hı zmetçıye ver

. diği emirleri tekrar ediyor lu. 

1 
Bir ço:, .şeller sö.yledikte, son
ra sumc la\'e ettı: 

-· Dil:kat et ha, Nuri Bey 
gelirse beni evde yok de. . . O 
tr§lscıyı dinleyemem. 

---·-,... 
- Neden ak:jamlarr değil? HÜKÜMET 
- Çünkü ak:ıanıları sarhoş Sair olmak istememek ah-

~~-u .. n;,;;u;.;;z;..;;d;;;a•o•n~d;.;a~n;.;.·;..'-----' ma'klık, sair olmak cinnettir. 

-- Vaktile babam sokağa lala ile çıkarmış! ... 

( • l Şişmanlık başa bela ! • ) 

- Gözün neden çürüdü? .. · . . -· _ 
- Sağılırken kuyuruğunu sallamasın dıye, ınegın kuyurugu-

tJ taş bağlamıştım. 
~ ===========~;;;;::;;::::::;::::;::;;:::=::;:::;::;;:::~- =-::::z--= ~ =·~ --

TALİH 

e Geçenlerde bir gün, dolandı
ç tılığı ile l!le>Şhur bir zat Milli

tettin sevimli miidürüne şu 
lıektubu yazdı: 

e ·Muhterem efendim, 
<Bendcnize 25 lira ödünç ve

r nıisiniz? 
t •Siz öyle talihli lıir adamsı

~·~ ki, belid bu 'Parayı iade ede-

1 
111. 

---
'."ALAN 

KADIN 
Bonapart kadınların si

yasetle meşgul olmalarım 
istemezdi. 

Henüz jeneralken, bir 
meç/iste Madam dö Stael, 
siyasi bir mevzua temas et
ti ve muhtelif lırk.1/arın, hü
kumetin icraatını tenkide 
başladı. 

Söz arasında Bonapar
ta dondü: 

- Hakkım yok mu jene-
ral? 

- Dinlemedim. 
- Neden? .. 
- Kadınlann siyasiyatla 

meşgul olmalarına taraftar 
değilim de ondan. 

Madam dö Stael güldü: 
- Hakhsınız, yalnız ka

dınların kalası kesilen bir 
memlekette, kadınlar elbet 
bunun sebebini anlamak is
terler. 

ŞÖHRET 
Viktor Hügo şöyle bir mek

tup almış: 
«Zamanın en büyük şairine» 
Hügo zarfı açmadan Lamar

tin' e yollamış ... Zarfın hangi
si tarafından açıldığı meçhul 
kalmış. _ _. 

_ UZUNÔMÜR 
(~ ~ İki yaş.lı zat biribirlerine te

ı ._ -lfüşteri neden bir şey al
ildı\. Ne istedi? 
._ Yarın aksama beni istedi 
... 11 j. rrı . 

sadiif eıttıler. 
Biı:ıi: . 
_Çok ihtiyarlamışsın! dedı. 
öteki güldü: 
_Uzun ömürlü olmak icin 

y 'l!ıe care ihtiy:ırlamal<t'"· 

Akşam. Yağmur. Souk. 1' -. Acırım size. İnsan hayat- ı bugünden tezi yok ... 
Yolumun üstündeki lokanta- ta yüz dirhemi yuvarlamalı. ~ h ld . . "b d 

b. · · d' E - !>'u a e sızı tecru e e e-lardan ırıne gır ım. trafa Pastırmalı yumurta, ızgara su- · y -· b b · l' 
.. 1 b' .. d' d' b' . • yım. emegı era er yıye ım. 
şoy e ır goz gez ır ım, .1r ma cuk, mıdye dolması, ·lahna tur- Davetlimsiniz. 
sada, yalnız oturan ensesı kat- şusu, çiğer kebabı, cana can ka
merli, göbeği müdevver bir be-

. d tar. 
yın yanına otur um . 

Bey önündeki elli dirhemlik 
şişeyi garsona gösterdi: 

- Boşaldı bu, yenisini ge
tir. 

Ben de emrettim: 

- Bir küçük şişe maden su
yu. 

Yan gözle, dudak büküp şiş
man adama baktım . O da gü
lümseyerek beni süzdü . 

Ben ona acıyordum . O be
nimle a!ay ediyordu . Ben sus
tum, o dayanamadı: 

- Bu maden suyunu içiyor
sunuz amma acaba filtrelenmiş 
midir? .. Midenizi bozmasın?!... 

- Acizleri bu saydıklarını
zın lezzetini ömrümde tatma
dım. Patates Püresi, ispanak 
haşlaması, rafadan yumurta, 
süt, yoğurt ve madensuyu ile, 
beslenirim ... 

- Aman Allah! ... 

- Midye deniz süsüdür. Pas-
tırma öküz etidir ... Öküzü se
verim, yememek şartile, mid
yeye bayılırım, kayalarda gör
düğüm zaman . Şu şişmanlığı
nıza bakın. Böyle yiyip içmek
te devam ederseniz, bir gün 
fücceten gidersiniz ... Bu işten 
vazgeçiniz . . . . . 

1 Şişman zat biraz düşündü. 
- Bendenizin, midem sağ- Göbeğini sıvazladı, sarho§ ka

l~mdır. Sıhhatimi ölünciye ka- fasında ölüm sözü tesirini yap
cıar muhafaza etmek azminde- mıştr . 
) im [;unun için az yer, hiç iç-
ki içmem . 1 - Vazgeçtim, dedi, hem de 

Garsonu çağırdım: 

- Beye patatis püresi ile 
maden suyu getir . Bana da elli 
dirhem r<ıkı, midye dolması, 
pastırmalı yumurta, sucuk, !alı
na turşusu, mayonezli levrek, 
ciğer kebabı ... 

Yemekler geldi. O patates 
püresini yerken ben rakımı iç.ip 
karnımı tıkabasa doldurmağa 
başladım: 

- Bakın, diyordum, nasıl iğ
renç bir adam oluyorum ... 

Biraz sonra sui hazme uğra
mış gibi yerimden kalktım. Ya
lan! Hiç bir şeyim yoktu . Fa
kat şişman zata sihhat dersini 
bedavaya veremezdim ya ... 
Yemek paralarını da o vermeli 
idi ... 

Esasen lokantaya girip yanı
na oturduğum zaman, bunu ev
velden tasarlamıştım . 

Flçabukluğu marifet amma ... 
O" 

o 

Şapkadan lira btiyle 
çıAar .. 

O' 
<:: 

. .!Jardaktıın n., kanot ... Burnumu sıksan altın 
hö"!' rliiktih!r.. çıkar ... 

... ı'uy anasını oda kira
sı~ı nasıl verece/tim? .. 

Musamaha 
Fransızça Milliyetin çok muh 

terem bir tahrir müdürü vardır . 
Reşat Nuri Bey çok kibar, çok 
zarif bir arkadaştır ve fevkala
de müsamahakardır. Bir gün 
matbaada hademeye seslendi: 

-Ahmet. 
- Efendim. 
- Ne yapıyorsun? 
- Bir şey yapmıyorum . 
- Sen Mehmet? 
- Ahmede yardım ediyo-

rum 
- Bitirince bana bir kahve 

söyleyin. 

CEVAP 

göraügti .. 

- Hanımefendi 
rif?. 

nereyi teş 

- Gözümün gördüğü yerL 

Yeni mahalledeki sakanın 
karısı komşusu bekçinin karısı 
Kanarya Hanımı hiç çekemez
di . Bir gün yolda karşılaşınca 
sakanın karısı sordu: - Benim gözüm sizi görü. 

ihanet yor·· - Hangi kuş eşine 
eder? ... 

- Tabii Saka! 
- Siz de gözünüzün gördü

ğü yere gidin ... 

SONRADAN GÖRME 
Sonradan görmüşün biri, hiz

metçisinin eline bakmış: 

Kısaca 

- Ay,demiş, senin de mi elin 1 

de benimki gibi beş parmak 
1 

var? 1 
Ve gözlerine inanamayıp 

saymış! 

Bizim sevimli ve nüktedan 
Felek, dili hayli uzunlardan. ı 
dır. Çekilir kiı.lir. Tabii me
cazi manasında. Yoksa sa
hiden dilini çekmeğe kalk
sanız ısırır. 

AKILLI KİM? 
- Bir akıl koruma cemiyeti 1 

teşekkül ediyormuş . 

Geçenlerde matbaaya bir 
hademe almdı. Akşam Fe
lek kapısımn önünde yeni 
bir çehre görünce sordu: - Çok iyi; fakat acaba bu 

cemiyetin müessisleri hangi 
dünyanın insanlarından ola
cak? 

- Sen kimsin.' 
- Ha .. Jıa .. lıademeyim 

elendim. 
- Senin ismin ne? 

YAŞAMAK! 
- Ne iş görürsün? 
- Hiç. 
- Nasıl yaşıyorsun? 

- Hiçlik içinde . 

-Alı ... Ah ... Ahme .. 
Ah .. met .. eli. .. en ... dim ... 
Felek şakağını kaşıdı: 

- lyi, dedi, iyi amma ben 
seni kısaca Ahmet diye ça
ğınrrm. 

-·~ 

- Piyesiniz çok büyük, çok uzun, çok muazza!"! ... 
-- Şu halde tiyatronuzu biraz büyü/tün . .. 

SATINIZ 
Sa/aman Efendinin karrsı 
Bebeka lzmire gitti. Anne
si hasta idi . Salamon Efen
dinin işleri olduğundan, ls
tanbulda kaldı. 

1 
Bir hafta sonra Rebeka-

mn, Kordonboyundan ge
çerken, denize düşüp boğul
duğunu haber aldı. Ağlayıp 
sıkıldı . Hele karısının cese
dini bulamadıkları için çok 
müteessir oldu. Zaman geç
ti. Günün birinde lzmirden 
şöyle bir telgraf aldı: 

«Karınızın cesedi bı;/undu. 
Bütün vücudü midye tut
muş. Ne yapalım?» 

Sa/aman Elendi cevap 
verdi: 

«Midyeleri hesabıma sa
tın, cesedi defnedin!» 

iSTiDAT 

Kızı artistliğe heves etmişti. 

-İlla artist olacağım !diyor
du. 

Paristeki tiyatrolardan biri
ne figürant olarak girdi. 

Annesi bir gün tiyatronun 

müdirine müracaat etti: 

- Sizdıen çok rica ederim, 
dedi; kızımın sahıden istidadı 
var mı? Eğer cidden istidadı 
yoksa namuslu kalmasr• ter
~ih ederim. 

MUHAVERE 

Beyle uşak arasında: 
- Karın ölmeden evvel haf· 

tada bir iki kere içi yordun, şim
di her gün sarhoşsun . Deı:ıhal 

1 evlen. 

- Musaade edin efendim, bir 
iki ay daha matemimin keyfini 
süreyim. 

- --
GÜZEL 

Bir adama: 

- Neden daima yalnız, her
kesten uzak yaşıyorsun? de· 
mişler. 

- Kendi münasebetsizlikle
rimi görmek kafi geliyor, de· 
miş. 

....................................................... 
.fi.:Jonra.~r •.. 

- Hem adam öldürrfüm di
yorsun, hem de burada üc gün 
kalacağını söylüyorsun ... 

- Üç gün sonra idam edile
ceğim. 
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Sanayi kongresi için 
hazırlıklar yapılıyor 

lk1tsat Cen1iyetinin tetkikatı 

( l nci sahifeden mabad ) 
Şehirlerde bulunan emlak, 

hukuku tasarrufiyesini ispat e
denlere birer birer iade olun
maktadır. 

Bazan, müruru zamanla mez 
kur emlaki benimsemiş gasip
lara tesadüf edildiği vakit ya 

. idareten vaki olan tesebbüsat 
illıyeı ! · A tarada Nisanın 20 sinde Bayramın satışları fa;ılalaş ile veya es.habı emlak· tarafin-

J. 930 planacak olan büyük sanayi tırması bilhassa yerli mallara dan mahkemelere müracaat 0 • t ngresi için Milli İktisat ve kar§ı rağbeti arttırmıştır. Yerli lunarak sağiller çıkarılmakta 
, ısarruf Cemiyeti hazırlıkta mamulat ecnebi mallardan da- ve Maliye şubesinde bulunan 
ılunmaktadır. . h"i UCIJ.2 o\du~u için halk bun- pek c:ür.'i kira bedelleri de sa-

( Bu kongre ve sanayi sergi ;i 1 !ara çok rağb~t etmektedir. hiplP,rine verilmektedir. 
,.n grafik~~ yapılmalıtııdu. 1 Yerli mallar pa..ıamıdak,i nıe-
(ı hususta miııt iktısat cem; murlann adedi tezyit edilmiş- Ancak, en mühim ve nazik 

ti müdürlerinden Vedat Ne- tir. mesele arazi meselesi idi. 
Cın Bey tetkikat yapmaktadır. Altı yedi aydan beri bu bap-
• tkikatta 1923 senesinden be- 'ficaret odası bir sene- ta Yugoslavya hükfimetile ce-

= i.hracatımızın az.a.lmas.ı ve a- de ne 'aptı? reyan eden müzakerat netice-
l İ ) sinde tebaamıza ait bu arazi-

veril ı zamanda ngılız lırasının , . . 
r 10 k aruz kaldığı temevvücat es- fıcaret odası tarafından bır nin tazmini hususunda esas iti 

ait i bı aranılmaktadır .. senelik icmal" yapılmaktadır. barile bir anlaşma hasil olmuş 
aat ec ; . · İ . . Bu icmalde Odanın bir senelik tur. 
ınes'ı C V:edat Ne?ı.m ~e.\'. zmır dekı faaliyeti hulasa edilecektir. Bir Bu defa Ankarada bulundu-
s. ;tkıkatını bıtırmıştıır. sene zarfında Odanın nelere te- ğum sırada, tebaamızın emlak 
...-== ııebbüs ettiği "'e ne gibi müsbet ve arazilerine ait bilcümle ma

neticeler alındığı, ve eğer mu- lfimatı vermek üzzre 33 sılali 
vaffak olunamadise sebepleri Muhtevi bir beyanname hazır
kaydedilecektir. Bundan başka lanmıştır. 

HA cnebi Bankalardaki 
mevduat 

Spekülasyona meydan ver
emeği istihdaf eden Hükfime

i 'nizin tebliği üzerine resmi ve 
m resmi müessesesat, Banka-

1rtdaki mevduatlarını almışlar
·r. Bu esaslı tedbir dolayısile 
ıthassa ecnebi Bankaların, 

senelik icmalde bir sene için de Bu beyannameler 5000 nüs
hazrrlanan raporlar da yazıla- ha olarak dört beş güne kadar 
caktır. . bütün vilayetlere tevzi olunaca 

<?danın şube.len b~ hususta ktır. Alakadarlar bu bevanna-
faalıyete geçmışlerdır. melere lazım.gelen cevapları ya 

ranı' .ajrk parası tedariki için piya
çok ,J:; lya kambiyo arzına mecbur 
varc' ıacakları tabii görülmektedir. 
Nur1 ·~ınkalardan çekilen mevdua

az :~~'1 15 milyon liradan fazla oldu 
e f ·~ tahmin edilmektedir. 

k 1 c 
.,p. p· da 1 • 

usı'ğıı ıyasa a ış verış 

E 1 B .. b ·1 _ . . ayram munase etı e son 
. g~· )nlerde piyasada satışlar ol
z . ,kca hararet kesbetmiştir. ,• .. 

Borsada vaziyet 
Dün Borsada İngiliz lirası 

üzerinden çok muamele olma
mış ve İsterlin tabii vaziyetini 
muhafaza etmiştir. 

Sabahleyin İngiliz 1041 ku
ruşta açılmıştı. Bir aralık 1042 
kuruşa kadar yükseldi, fakat 
akşam üzeri düşerek 1042 ku
ruşta kapandı. 

Liret 8.91.5, Altın 929 kuruş 
!ardan muamele görmüştür. .. .. 

\ Kambio Borsaaı 25121990 
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Harp yok 

1 ( Birinci sahifeden mabat) 
\nun manası kalmadığmı ve ilave etmiştir. Muhacir murah-
1akadar muhacirler vaktile haslar mübadil emlak meselesi
<~ndisini menfaat ve haklarım 
\tmakla ittiham ederlerken 
'ındi Lozan muahedesinin fe
~idini ileri sürmeleri bir tezat 
lşkil ettiğini, şimdi de mu
Jıfık ve münasip gördüğü 
.ı·kilde hareket edeceğini söyle 
•iştir. 
1 M. Venizelos beyanatına 
·:vamla mübadil emlak mese
:sinin halli bitaraf mübadele 
asının hakemliğine tevdi,asha 
istihkaka dahili kanunlara gö 

,ı. tazminat verileceğirıi fira
' !erin emlaki için de makul 
r tazminat tayin olunacağını 

nin bitaraflarca tasfiyesi esna
sında vasi bir aleniyet usulü 
muhafaza edilmesini istemişler 
dir. 

M. Venizelos heyetin bu tek 
lifini kabul etmiş, mübadil 
emlakin tasfiye usullerini biz
zat kendilerinin irae etmeleri
ni ve şayanı itimat vekille
rini de tayin etmelerini söy
Jemşitir. unun üzerine he
y~t Yunan .. Raşmurahhaslığı i
çın M. Polıtıs, Streyit ve Sefe
riyııdisten birinin tayinini tek
lif etmşitir. 

zarak mayıs iptidasına kadar 
Belg-rat elciliğine gönderecek
lerdir. Türk tebaasına ait ara
zinin bu suretle miktarı tesbit 
olunduktan sonra kıymetleri 
hakkında görüsülecek maddi 
bir şekil verilmiş olacaktır. 

Alakadarların 5000 den faz
la olduğunu zannediyorum. 

Bunlara, arazilerine mükabil 
para tevziatına ağustos veya 
Eylfilde başlanması muhtemel
dir. Yugoslavyada 1,500,000 ka 
dar Müslüman vardır. 

Muhaceret hafifçe devam e
diyor. 

Araziye müteallik anlaşma 

tesirile belki buraya gelenler 
artacaktır. Sefaretimize günde 
100 - 150 kadar şikayet mektu
bu geliyor. Bunları tetkik ede
rek sahiplerinin haklarını muha 
fazasile meşgul oluyoruz. Yu
goslavya ile aramızda hiçbir ih 
tilaf ve münazaunfih mesele 
yoktur . 

Münasebatımız hali tabiide 
cereyan etmektedir. 

Bu emlak meselesi ümit et
tiğimiz veçhile hal ve intaç e
dildikten sonra iki hükfimet a. 
rasında derhal bir ticaret mua
hedesi aktolunacaktır. Bu suret 
le ilci hükfimet munasebatı siya 
siye ve iktısadiyesi daha şumul 
lü olarak inkışaf edeceği ümi
dindeyim". 

Haydar Beyin izahatına gö
re, Yugoslavyada ve Balkanlar 
da vaziyet sakin bir halde olup 
sulhü ihlal edecek bir hareket 
yoktur: 

Sırp sefiri M. Popoviç, fle
bitten muztarip bulunmaktadrr. 
Kendisi iyileşince şehrimize ge 
lecektir. 

Yugoslavya Düyunu umumi
yesi hakkındaki müzakerat iti
lafla neticelenmiştir. 

Yugoslavya ile aramızda bir 
dostluk mukavelesi mevcut ol
duğundan ayrıca bir misak ak
tına lüzum görülmemiştir. 

Irak - Necit itilafı 
BAGDAT, 25. A. A. - Bas

ra körfezinden bildirildiğine 
göre İrak ve Necit kıralları is
tiklallerini mütekabilen tasdik 
eden bir itilaf akdetmişlerdir. 

M. Albert Thonıas 
Sof yada 

SOFY A, 25. A. A. - M. Al
bert Thomas kıral, M. Liyap
çef ve diğer bazı naZirlar tara
fından kabul edilmiştir. M. Al
bert Thomas, Bulgaristanm 
beynelmilel mesai bürosuna iş
tiralci. hakkmda mesai nazirile 
görüşmüştür. 

lıtanbul mahkemei aıliye birin· 
ci ticaret daireainde: 

30-1-930 tarihinde iflasına karar
verilmiş olan İmdad of London şirke
tine ait Galatada merkez rıhtım ha
nında zemin katında 106 No. lu ma
ğazada mevcat yazıhane eşyasının 

1 Mart 930 tarihine müsadif cumar
tesi günün saat 10,30 da satılmasına 
karar verilmiş olduğundan talip olan 
lann yevmi mtzkiJrda n1ah::ı.1li mez· 
k?rda hazır bulunmaları iliin olunur. 

- BRADFORD-' İSTANBU:~',P~ESABUNCU 
K ~ 1 Mehmet Şakir ve mahtumu m· 

Bıiyiik_ harbe nasıl girdik 
...... ;ııoıı;ı::ıııım .. ımıııll!mmmmm:m:ıııiBıı ... .-

( Birinci sahifeden mabat ) 
Umaf magazası scsatı Türk Anonim Şirketi hisse 

Her cins kuma~ ve husus! ran heyeti umumiyesi 30 Mart 19 
ğınadair o zaman etrafa yayılın 
ve Avrup gazetelerine bile ge
cen şayiaları müeyyit bir ser. 
rişte gibi telakki edebiliriz 
Hatta ertes sabah kendisini 
tebrike giden Pertev Paşaya 
da Karadeniz vak'asından balı 
solunurken, "böyle istemiyor
duk ama oldu!,, diye izharı te
lehhüf etmesinide Cemal Paşa 
mn bu meseledeki vaziyetini 
tenvir etmek itibarile burada 
kaydelmeğe llizuın gördük. 

Sadrazam muayedede hazır 
bulunamıyacağını bir teskere 
ile Talat Beye bildirmiş. Saray 
da bütün muhaverelerin Kara
deniz hadisesine dair cereyan 
ettiğini söylemeğe hacet olma
sa gerek. Nafia nazın vükela
nın hemen orada bir içtima ak 
detmesini teklif ediyorsa da Ta 
lat Bey öğleden sonra saat üç
te Sadrazamı tebrike gidilerek 
orada birleşileceğini söylüyor; 
fakat kabinenin iç halka azası 
muayedeyi müteakip Meclisi 
mebusan reisi Halil Beyin Ni
şantaşındaki ikametgahında 
toplanıyorlar. Bu içtimada ne
ler konuşulduğu, çok korkarız 
ki, tarihimize geçemiyecektir. 
Yalnız Talat Paşa merhum ha
tıratında "orada Enver Paşayı 
çok sıkıştırdım. Vukuundan ev 
ve! Karadeniz vak'asından ha
berdar olmadığını musirren 
söyledi. Yemin etti.,, diyor! 

Vükela öğleden sonra, birer 
ikişer Sadrazamın yalısında 
toplandıkları sırada itilaf sefir 
leri de gelip Sait Halim Paşa 
ile görüşüyorlar . 

Onlar gittikten sonra akde
dilen mecliste vaziyet hakkında 
müzakere ediliyor. Talat Beyin 
hatıratında anlattığına göre vü
kelanrn ekseriyeti derhal harbe 
girilmesine taraftar değil. Sad
razam başta olmak üzre bir kıs. 
mı da hiç girilmiyerek bitaraflı 
ğrmızın idamesi mütaleasında 
bulnuyor. 

Bu cereyanlara karşı harbe 
derhal girilmek lazım geldiği
ne, hatta geç bile kalındığına 
kail bulnan ve bu tereddüt ve 
taallüllerimi.z devam ederse Al 
manya ile akdedilen ittifakın se 
merelerinden mahrum kalacağı 
mızdan endişe eden Enver Pa
şa ile Talat B. noktai nazarla
rını açıkça izhar etmiyorlar 

Sait Halim Paşa ancak o za
mana kadar muhafaza edilen 
bitaraflığı devam ettirebilmek 
şartile Sadarette kalınağa razı 
olacağını söyliyerek itilaf dev. 
!etlerine "Ruslar donanmamı
za taarruz etmiş; fakat biz emir 
verdik, donanmamız avdet e. 
decek ve bir daha Karadenize 
göndermiyeceğiz. Siz de donan 
manızı bu taraflara gönderme
yin. Hadiseyi dostane bir suret 
te kapatalım . ., zemininde bir 
nota gönderilmesi fikrini ileri 
sürüyor. 
Donanmamız Almanların e

linde kaldıkça böyle bir sureti 
tesviyenin imkansızlığı bedihi 
olduğundan vükeladan bazıları 
itilafiyunun bu hususa dair ay
lardanberi tekrar ettikleri me
talibatı hatrra getiriyorlar. Fa
kat Enver ve Cemal Paşalar 
donanmamızın Almanların ku
mandasından alınmasına şid
detle muhalefet ediyorlar. Hat 
ta aralarında şöyle bir sahne 
bile geçi yor: 

Harbiye nazırı - Bu gemi
leri kullanacak ümeranız var 
mı? 

Bahriye nazın - Büyük ge
milere değil torpidolar ile tor
pido muhriplerinden mürekkep 
küçük filolara bile kumarı.da e
debilecek ümera ve zabitan yok 
tur! 

Hakiki vaziyet, maatteessüf 
bu muhaverenin gösterdiğin~ 
den daha vahim. Talat Paşa 
merhum hatıratında itiraf edi
yor ki: 

"Hali hazırın [yani bitaraf
lığın l devamı Alman heyeti as 
keriyesinin memleketten çıka
rılmasına ve (Güben) ile (Bres 
lav) ın Almanlara tahliye etti
rilmesine vabeste idi; fakat bu 
şartı icra ettirmeğe hükiimet 
muktedir bulunmuyordu." 

Paytaht ile beraber hükfime
tin Alman gemilerinin topları 
altında nasıl feci ve naçar bir 
vaziyette kaldığını gösteren bu 
itirafm medlulünü ileride bü
tün vuzuh ve şümulile görece-
ği"'. f 

Harbiye ve Bahriye nazırla-

rının aldıkları vaziyet meclisi 
vükela müzakeratını manasız 
bir karar ittihazına sevkediyor. 
Vaziyetin uzun uzadıya müza
kerelere tahammülü varmış gi
bi "Sadrazamın teklif ettiği şe 
kilde bir nota yazılsın. Eğer 
itilafçılar o teklife kanaat etmi
yerek eski taleplerini tekrar e
d.erlerse Alman heyeti askeriye 
sı ve gemileri meselesi o zaman 
düşünülür!,, deniliyor. 

Meclis dağılmadan evvel bi. 
raz daha görüşüldüğü sırada 
Nafia nazırı Mısıra taarruza 
hazırlandığımıza dair dolaş
makta bulunan rivayetler hak
kında Enver Paşadan mesele
nin hakikatini soruyor, ve mu. 
vaffakıyetle neticelenmesini 
imkansız gördüğü böyle bir 
te~ebbüsten üzerimize husumet 
celbinden başka bir netice çıka
mıyacağına dair şahsi kanaati
ni izah ediyor. 

Harbiye nazın fena halde 
hiddetleniyor. Muhatabına 
münfeilane bir "görürler,, fır
lattıktan sonra Talat Beye dö
nüp şöyle bir kinayeli cümle 
daha savuruyor: 

- İşidiyor musun Mahmut 
Paşa ne diyor? Ben orduyu Mı 
sıra nasıl sevkedermişim ! 

Nihayet akşam üzeri meclis 
dağılıyor; fakat o gece yalıda 
Şeyhülislam Hayri Beyle Nafi 
a nazırı Mahmut Paşa, Ziraat 
ve Ticaret nazırı Süleyman El
bistan! ve Posta ve telgraf na
zın Oskan Efendilerin davet e
dilmediği diğer bir meclis da
ha akdolunuyor. Vaziyet bir 
kere daha tetkik edilerek gün
düz verilen kararların manasız 
lığı ister istemez teslim edili
yor ;harbe girmiyerek bitaraflı
ğımızı muhafaza edebilmek i. 
çin Alman heyeti askeriyesini 
memleketlerine iade edeceği
mizi itilaf sefirlerine tebliğ et
mekten başka bir çare olmadı
ğı bedahetini kimse inkar ede
miyor. Ekseriyet buna karar 
vermek üzere iken harp taraf
tarları garip bir manevra cevi-
riyorlar. • 

k ·· , ı S 1 tar~inc ~üsadif Pazar günü saat 
ostum,üıder. atı~ toptan :e Şırketın Zindan Kapısındakı 

ve perakende ga:;?sında alelade olarak iı;tirru e 
Bahçekapı Şekerci Hacı Hekli ccgınden nizamname i dahilinin 

üncü maddesi mucibince hısscdar 
- kar~1'ında No. 84 ! k~ramın gerek esalctcn ve gerek 

• kaleten hamı! oldukları hisse · ene 
GÜNEŞ tını yevmi içtimadan laakal 10 g 

Sigorta Türk Anonim Şirketi c:--vel Şirket veznesine teslım etme 
hiasedaran efendiler 930 senesi mar- r~ ve muayyen olan pün ve saattt: 
trn 31 inci pazartesi günü saat 15 te tımada hazır buluı;m~~arı iltin olun 
şirketin lstanbul'da Cermanya Ha- Ruz':"""eı muzak .rat 
nında Dördüncü katında kain idarei 1 1 - Meclısı İdare ve mur2kıp 
merkeziyesinde sureti adiyede içtima po~ların;~2kıraatı. . . 
edecek olan heyeti umumiyeye da- - 9 senesı bılfınço, kfır 
vet olunurlar zarar hesaplarının tasdik ve mura 

Ru ' · ·· k t ve meclisi idarenin ibrası 
znameı muza era : 

3 1929 
. • . 

1 - Meclisi idare raporunun kıra- .. - . senesı temettuat nın t 
ati zune karar ıtası. 

2 ......'. Murakıplar raporunun kıraati . 4 -. 19.~0 s~nesi içi~ .murakıp i 
3 1929 d · h b. . . tıhabı ile ucrctının tayını - evreı esa ıyesme aıt . . . · 

biJinço ve kiru zarar hesabının 5 -:- ~eclısı ıdare. a~asından mü 
tasdiki d · h b. detlcn hıtam bulan ıkı zatın yeri v4: g~en .evreı esa 1r4: rine aza intihabı. 
zarfında ıfayı vazıfe eden meclı.. M r . ld 

idare azalarının ibrası. ec ısı are 
4-- l'l30 devre i hesabiyesi için Sultan Ahmet Sulh Hukuk H 

meclisi idare azalannın intihabı; kimUğinden: 
5- Neclisi idare azalarına mahsus Tebligat ilmuhahcri 

hakkı huzurun tespiti ve azayi mez- Müddei Aleksan Efendi taralı 
kure meyanında Şirketin Müdüriyeti dan aleyhimize ikame olunan alaca 
umumiyesini deruhte eden zata veri- savasından dolayı giyap kararı nane 
lecek tahsisatın takdir ve tayini zım- ttbliğ suretile icra kılınan neticesin 
nında meclise ıe)ih.iyet itası. de müteveccih yeminden imtina e 

6 - 1930 senesi besabiyesi için miş addolunarak meblağı müddeab 
murakıplerin tayini ve ücretlerinin bih 185 liranın maa faiz tahsili 
teıbiti. 12-2-929 tarihinde karar verilmiş o 

7 - Ticaret kanununun 323 üncü duğundan usulü Hukuk Mahkeme! 
maddesi mucibince Şirketimizle icra- rinin 333/141 inci maddeleri muci 
yi muamele hususunda meclisi idare bince sekiz gün zarfında müracaa 
azalanna mezuniyet ve selahiyet ita- etmediğiniz takdirde hüküm kes 
sı. kat'iyet edeceğine natık başkatip · 

Gerek asaleten ve gerek vekile- barnamesinin mekamına kaim olma 
ten §irketin laakal onbe§ hisse sene- üzre ilan olunur. 
dine malik olan hissedaran efendiler --,-------------l 
hamil olduldan senedatı içtima tari- İstanbul Birinci Ticaret Mahk 
hinden laakal on gün nvel ıirketin sinden: 
merkezi idaresine tevdi etmek ıureti- Merkezi faaliyeti 1stanbul'da G 
le heyeti umumiyeye iıtirak hakkını lata'da Merkez Rıhtım Hanında b 
haizdirler. Meclisi idare lunan İmdat Of - London Ltd. Şirk 

tinin mahkemece ilan iflasma ve 30-1 
Üsküdar Birinci Sulh Hukuk mah 

kemeıinden: 
Şefik Beyin Avni efendi aleyhine 

ikame eylemiş olduğu alacak dava
sından dolayı gıyaben icra kılınan mu 
hakemenın celsei ahiresinde müddei 
müddeası hakkında esbabi subutiyc 
ibrazından ızharı aczile müddeialey
hin yevmiye 12 lira ücretle yirmi üç 
gün müddeinin otomobilini istimal 
ederek ezgayri istifa bundan borcu 
olmadığına ve 1 7 lira tamir uçreti di
ye mukaddema tevkif etmediğine ve 
bu suretle 143 lira ile zimmeti meş
gul olmadığına dair yemin teklif ey
lemiş ve müddei aleyhin ikametgahi 
meçhul bulunm•k itibarile bir mah 
müddetle il.inen tebligat içrası kararı 
muhakeme iktiz~sından bulunmu v 
devamı muhakeme 29-3-930 cumar
tesi günü saat 10,30 talik edilmiş ol
duğundan yevmi muallaki mezk(irde 
yemin için mahkemede müddei aley
hin isb~tı vür:ut eylemesi ve aksi tak
tirde yeminden imtina eylemiş addi
]e müddeinin davasına sabit nazaril 
bakılacağı ilan olunur. 

930 tarihinden itibaren iflasın açıl· 
masına ve esbabı matlup avukatlar 
olduğu anlaşılan Avukat İsak Haza 
ve İsak Sages efendilerin büro me 
muru tayinine karar verilmiştir: 

1 - Müflis Şirketten alacak ve is 
tihkak iddi• edenlerin işbu haklann 
tarihi iliindan itibaren bir ay içind 
mahkeme iflas idaresine müracaatla 
kaydettirmeleri ve bu baptaki delille 
rinin asıl veya mi.ısaddak suretleri 
tevdi eylemeleri. 

2 - Müflislere borcu olanların da 
hi keza bir ay içinde kendilerini bil 
dirmeleri (Hilafına hareket cezai 
mes'uliyeti muciptir). 

3 - MüfJislerin mallarını her n 
suretle olursa olsun ellerinde bulun· 
duranların o mallar üzerindeki hak 
!arı mahfuz kalmak şartile keza bi 
ay içinde iflas idaresi emrine tevdi 
eylemeleri, ve etmezlerse cezai mes'
uliyete uğrayacakları gibi makbul 
mazeretleri bulunmadıkça rüchanı 
haklanndan mahrum olacakları. 

"Vehleten böyle bir şey ya
parsak Almanya İmperatoru 
gücenir. Evvela Beri in sefiri
miz vasıtasile soralım,, mütale 
ası ileri sürülerek vahameti her 
saniye artan bu hayati mesele 
bir kerre daha sürüncemede bı 
rakılıyor. 

Ertesi günü tekrar Y eniköye Adana vilayetinin karaisalı 
taşınan bazı vükela, Karadeniz kazası dahilinde karakuz mur
vak'asının üzerinden üç gün ca taş devlet ormanından sene
geçtiği halde, Sadrazam ve Ha- de 1000 metro mikap çam eşça
riciye nazırı Sait Halim Paşa- rı çıkarılmak üzere her metrosu 

4 - İlk içtima 5 Mart çarııamba 
günü sa"t 14 te akdedileceğinden a
lacaklıların yevm ve vakti mezkfırda 
bilasale veya bilvekfile hazır bulunma 
!arı ve müflisin müşterek borclularile 
kefillerinin içtimada bulunmağa hak 
]arı olduğu icra ve iflis kanununun 
214 üncü maddesi mucibince tebliğ 
ve ilin olunur . 

nın itilaf devletlerine verilmek 550 kuruş muhammen bedel ile lıtanbul Mahkemei Aoliyc Birin· 
üzere bizzat kaleme almakta 10 seneliği 5/2/930 tarihinden ci Ticaret Oaireıinden: 
bulunduğu notayı henüz bitire- itibaren 6/3/930 tarihine kadar Çakmakçılar yokuşunda Çavuş 
mediğini öğreniyorlar; fakat kapalı zarfla müzayedeye kon- oğlu hanında icrayi ticaret etmekte 
hakik t S · H J' p · · Ad ··d·· ·· iken iflas edip muamelatının ünyon a te art a ım aşa ıtı- muştur. ana orman mu uru- suretile tedvirine karar verilen triko· 
laf sefirlerile görüşerek buldu- yetinde müteşekkil ihale ke>- taj ve çorapçılık Türk Anonim Şir
ğu sureti tesviyenin kabul olu- misyonunda ihale yapılacaktır. keti esbabı matlubunun yapılacak 
namıyacağını anlamış bulunu- Şeraitini öğrenmek istiyenler tevziat için 10·3-930 tarihine müsa
yor. Pasaportlarını istiyerek İs Ankarada orman umum müdür- dif Pazartesi günü saat 14 te mahkt 
tanbulu terketmek emrini alan lüg" üne İstanbul, Adanada or- me iflas odasında hazır bulunm.darı 

f ~·~ se irler müzakere için hareket- man müdürlüğüne, Karaisalıda -
!erini tehir edemiyeceklerini fa orman muamelat memurluğu. Neptün 
kat Almanların memleketten na müracaat etsinler. Saydı Bahri levazımı 
çıkarılmaları esasına müstenit 
bir sureti tesviye doğrudan doğ 
ruya hükumetlerine teklif edi
lirse harbin önü alınabileceğini 
söylüyorlar. 

O akşam [31 Te rinievvel] 
Rusya sefiri hareket ediyor. 
Ertesi Aksam da İngiltere ve 
Fransa sefirleri yola çıkıyorlar. 

(Devamı var) 

Mugla mektupçuluğu 
ANKARA, (Telefonla) -

Balikesir mektupçusu Sırrı B., 
Mugla mektupçuluğuna tayin 
edilmjştir. 

Mersin Vilayetinin Tömük 
nahiyesi dahilinde (Uhut) 
devlet ormanından senede 
(2184) çam eşçarı çıkarılmak 
üzre her metresi (537) ku. 
ruş muhammen bedel ile (iki) 
seneliği5/2/930T den 6/2/930 
T kadar kapalı zarfla müzaye. 
deye konmuştur. Adana orman 
müdürlüğünde müteşekkil ko
misyonda ihale yapılacaktır. 
Şeraitini öğrenmek istiyenler 
Ankarada orman umum müdür 
lüğüne, İstanbul, Adana orman 
müdürlüğüne, Mersin orman 
muamelat memurluğuna müra
caat etsinler. 

Adana vilayetinin Saimbeyli 
lktısat vekili kazası dahilinde kara çamlık 

devlet ormanından senede 
~NKA~, .25{Te~efonla)- /1207/ 675 çam eşçarı çıkarıl

İ~tısat Veklirun tetkık seyaha- mak üzere her metrosu /5_/ lira 
tıne çıkmadan sarfı nazar ede- /73/ kuruştan beş seneliği 
ceği zannolunuyor. 512/930 t den 6/3/930 T kadar 

Resim müsabaka
tJlnda kazananlar 
ANKARA, 25 (Telefonla)

Himayei Etfal umumi merkezi 
tarafından açılan resim müsaba 
kasının sonu alınmıştır. 

Bu müsabakada birinci An
kara lisesinde Müzeyyen Mesut 
Hanım, ikinci İstanbul erkek 
lisesinden 826 numaralı Celal 
Efenrıdir. 

kapalı zarfla müzayedeye kon
muştur. Adana orman müdürü
yetinde müteşekkil komisyon
da ihale yapılacaktır 

Şeraitini öğrenmek -istiyen 
ler Ankarada orman umum mü 
dürlüğüne, İstanbul, Adanada 
orman müdürlüğüne Saimbey
lide orman muamelat memur
luğuna müracaat etsinler . 

ZAYi - İstanbul İhracat Gümrü
ğünden almış olduğum 4556 numero
hı makpuzu zayi eyledim. Hükmii 
okt r. 

Türk Anonim Şirketinden: 
27 Mart 1930 perşembe günü sa· 

at 14 te Neptün Saydı Bahri levazı
mı Türk Anonim Şirketi heyeti umu• 
miyeıi şirketin merkezi idaresi bulu .. 
nan İ•tanbulda Bahcc Kapıda Ağoi>' 
yan Hanının üçüncü katındaki dairei 
mahıusaınnda ı-kdi içtima yleyeceğin 
den nizamnamenin ?4 üncü madde&İ 
mucibince vekaleten veya esaleten \ft. .. 
akal elli hisseye malik olan hissedarn 
nın yevmi içtimadan laakal beş gün 
evvel Ağopyan hanında S. Spiridion 
ve Şürek9.ıı Ticarethanesine müra
caatla hamil bulundukları bit1e sene
datını ve isimlerini kayıt ettirmeleri 
ilin olunur. 

Müzakerat ruznamesi: 
1 - Bilanço heyeti idare ve mura• 

kıp raporunun kıraati, 
2 - Murakıp la~ini, 
3 - 1929 biliııçoınınun \111dilıı .,. 

heyeti idare ve murakıbin ibrası. 

Adana vilayetinin Karaisalı 
kazası dahilinde (Çağşadan, 
Çavdarın eşiği, Koca yatak, 
Küp) devlet ormanından sene
de (2365) metro mikap çam es
çarı çıkarılmak üzer(! her met
rosu 550 kuruş muhammen be
del ile (beş) seneliği 5/2;930 T 
den 613 930 T kada« kapalı 
zarfla müzayedeye konmuştur. 

Adana orman müdürüyetin· 
de mütesekkil komisyonda iha 
le yapılacaktır. Şeraitini öğren 
mek isteyenler, Ankarada or
man umum müdürlüğüne, İstaıt 
bul, Adana orman müdürlüğü· 
ne Karaisalı orman muamelal 
memurluğuna müracaat etsin 
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HASAN l(U ET SURUBU 
ti.vrupada 

kansızlık, 

lkddar, 

büyükler 

birinciliği diplomalarla ınusaddaktır. 7.aafı L•mıım!. 

romatizma, sıraca, kemik, damar , µ;öp;üs, adL mı 

verem, sinir hastalıklarına gayet nafidır. Çocuklar, 

her mevsimde istimal edebilirler. 

i»•:s~1·ı1~!~t:ı ·~;~::ı:rz•••ı Mahl Ulat ınO~üriJelin~en: 
~ PARA KAZANIRSINIZ i ~idaye~i. ilan ( 29-1-930 ) hafta (i) 

.. 
nefasetile ıl.vrupada Amerikada pek büyük bir şöhret kazanan Garpta ve 
iştirak ettiği sanayi sergilerinde daima fevkalAde takdir edikn en 

bJyük madalyelerl hakkile ihraz eden 

i . Nıhayetı ılan ( 26-2-930) çarşamba 
Ve bu Iısanları Kırmett muhammenesı 

Lira Kuruş Dosya No. 

1

.,.. z 1 85 00 Mevlevihane kapısında simkeş mahallesinde Paşa 
bakıkal sokağında 6 numaralı hanenin 172 arşın muik-

--~!!"llil!!!!llllllll!!lll ... ı'!!!!ıı ... ~:Iİılll~~-...ıılııiliııııiııliıiıiııı..._ ... ._ ... ma:• 

HACI BEKiR 
darmdaki arşası 3502 C. 

1 
500 00 Y eşilköyde Mah~1:1diye sokağında 4/35 No lı ~a 

1 . aralık 84 arşın terbiınde 5 oda 2 sofa ve saireyi miış-
temil bir bap ahşap hanenin tamamı. 4713 C. 

200 00 Çarşuyu kebirde Hacı Memiş sokağında 26 No. lı elye 

zade 

ALiMUHiDDi de öğreniniz. ZAMAN KAZANIRSINIZ 
ı den 1 1 Marta kadar müptedi ve müterakki talebe için 

yeni kurslar açılıyor. Tecrübe dersi meccanendlr. 

Ankara TAŞ HAN, İstanbul; 

BEYO(;LU 356, İstikllil caddesi 

•••••••••••••••••••••••~6•o Tesisatı Elektrikiye Türk anonim şirketi 
İşbu 1930 senesi Martının üçüncü Pazartesi günü sureti fev

kaladede içtimaa davet edilmiş olan tesmi.sau Elektrikiye Türk 
Anonim Şiııketi Heyeti Umumiyesinin in'ikadı yevmi mezkft
run Bayramın ikinci gününe tesadüf eylemesi hasebile 1930 se
nesi Martının beşinci Çarşamba gününe talik edilmiştir. 

viim Yorgancılar caddesinde /8 arşın teri:ıiinde 54 No 
lı maklup dükkanın tamamı. 5078 C. 

254 50 Balata Haci isa mahallesinde orta sokakta ve Harik 
mahallinde 127 arşm terbiinde 14 No. b arşanm ta-
mamı. 781 c. 

166 22 Eyri kapuda Avoi Bey mahallesinde Hamam saka
ğında /177 arşın Teriıiinde /19 No lı arşanm 
tamamı. 2206 C. 

57 00 Mevlane kapısında Aydin KethUda mahallesinde 
Yayla caddC5':inde mükerrer 24 ve mükenıer 24 mak
klüp No ı /570 arşın terbiinde bir kıta arsanın 1/3 
hissesi 854 C. 

Bidayeti ilan ( 2:!-1-930 ) hafta 2 
Nihayeti ilan ( 19-2-930) çarşamha 

1 Ticarethaneleri 
-~~~!~~~------------· Merkezi: lstanbul Bahçekapı kadim HACI BEKiR mağazası 

Şubeleri : Ankara, Beyoğlu, Pangaltı, Galata, Kadıköy, lskenderlye, Kahire 
Acentalan : lzınirde Eskiyol Bede~tani Hasan Tahsin Bey - Erzurum, Nemli Zade Halis Bey . 

Mersinde, Yeşil Ova ticarethanesi - lngilterede W. R. D. Krokeı 109 Kingsvay 
W. C. 2 London 

Bayram 'ekerl için 'imdiden slparlt vermeniz rica olunur. ·İ 
' _ _.... 

.. ~ 

• RÜZNAMEİMÜZAKERAT 
Ş .:ı .:ı • • b' · • b .. ,_, t>....: Kıvmed muhammenesl 

irket ruzamnamei ·esasisinin tnaU<ıesının ırıncı enuuun '""' LI Kuru, Do5ya No. 
deki veçhi1e tadilini istilzam eden tezyidi sermaye: . 31;~ Feri kariyesinde Kurtuluş caddesinde 146, 148, 150, 156, 

ELEKTRİK SÜ PBHGESI 
~eJriselaio 

«Şirketin sermayesi herbiri 10 lira kıymetıinde l0,000 hiesC" 158 ve Kasnnpaşa caddesiı;ıde 142, 141, 143, 145 125, 135, 
senedine münakasim 100000 türk lirasıdır.• 132 134, 136, ve Kuyulubağ sokağında 109, 107, 113, 103, 

, Hifzlssıhha adi ıUpUrgelerl ve to:a 
! almağıı mahsus tüyleri mahlı::Om 
! etmektedir. Çtıııkl bunlar tozlan İatanıbul 25 Şubat 1930 105, numaralarla murakkam 6825 arşın mıktarıtıda bulu-

_______________ _:...M:..:EC~_L_İ_S_t_t_D_A __ RE___ nan arsaların 36 hisse itibarile 11 hissesi. 656 A 

lı havaya kaldırmaktan başka bir teJ 
yapm1Zlar ve aile Ocağımız içiıı 

! bir tehlike teşkil eden mikroplar
ı dan ve sair sirayet vasıtalınndan 

Devlet ~enıı•rJolları ve llınanları uınuın"ı 4351 Kabataşta ömer Avni mahallesinde ve tramvay cadde-sinde 2 harita numaralı 621 arşın miktarında namazgah 
arsası. 473 Mü 

·~ , ~ 625 Ali çelebi mahallesinde zindan kapısında 298 atik 62 ce-1 aresıne n·. dit nwnaralı fevkindeodaları müştemil kagir mağazanın 
240 şehimde 30 şehrni. 5022. C. 

bizi koruvamazlar. 

1 Buna mukabil EU:KTRll{ SÜ
! PÜRGESI bu vszifeyl tamamllo Muhtelif eb'atta ceman 200 m3 çam, meşe, gürgen ve dişlıu

dak kereste kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 12 Mart 930 Çarşamba günü saat 16 da Ankarada 

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi 
Müdürlük kalemine vermeleri laznndrr. 

Talipler münakasa şartnamelerini Uç lira mlıkabilinde An
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağa
zasından tedarik edebilirler. 

la l, kalaJ, sa~nn,ınnın, tutkal ve zını~ara 
. kağı~ı ınübayaası 

Tütün inhisarı umum ınüdürlü-
ğiinden: 

İdaremiz için 75 kilo Kaol, 250 ıkilo Kalay, 600 kilo Sabun, 
40 kilo Mum 500 kilo Tutkal ile 4000 adet Zımpara kağıdı pa
zarlıkla mu~yaa edilecektir. Taliplerin hergün gelip nümune
leri görmeleri ve 8/3/930 Cumartesi günü saat 10,30 da Gala-
~da Mubayaat komisyonunda bulunmaları. · 

Köhne malzeme satışı 
Tülün iu~isarı unıunıI ınü~ürlü~ün~en: 
Toptaşı, Çapa ve Bahriy~ ambarlarında mevcut 26~6.kilo 

;ul, 8532 kilo ip ile 1600 kılo krrınap 17 /2/930 tarıhınde 
Verilen fiatler haddi layıkta görülmediğinden yeniden 4/3/ 930 
Çarşamba günü pazarlıkla satılacağından . taliplerin yevmi 
'.lle:zJclrda saat 10,30 Galatada Mübayaat koınısyonunda bulun-

~n:·~-~~~~~~~~~~~~---~~-~~ 

~irketi ~ayriJ~ 
Hissedaran hey'eti umunıiyesi İçtimaı 

Hissedaran bey'di umumiyesi 29 Mart 930 Cu~artesi gün~ 
Sllat 14 te şirketin Galata'da Fermenecilerde kam merkezı 
İdaresinde alelade surettıe içtimaa davet olunur. İşbu içtimaa 
elli ve daha :ziyade hisse sahibi olan hissedaran iştirak eder
ler ve sahibi rey olabilirler. 

RUZNAME! MÜZAKERAT 
ı - 1929 9ttl.esi hisabatı haklkında meclisi idare ve murakıp 

raporlarının kıraati ve hisabatı mezkfirenin tasdikiyle meclisi 
İdarenin ibrası. 

2 - tkmali müddet eyleyen azaların yerir.e aza intihabı 
3 - Vefat vukuiyle in.hilal eden azalığı. r.:eci'.6i id.ırece 

intibah edilmiş olan azanın tasdiki memuriy~ti, 

235 Bebekte kilise sokağında 28 No. ile mürakkam 235 arşın 
mikdarında bir kıt'a arşanın tamamı 5728 A 

1500 Yedikulede Mirohor İlyas Bey mahallesinde Yedikule 
caddesinde 62 numaralı dükkanı müştemil nim kagir bir 
bap hanenin tamamı. 2855. C. 

623 20 Nuruosmaniye civarında Vezir han arkasında Sinanpaşa 
sokağında tahta perde ile muhat 77 arşın 90 santim mikta
rında Sinanpaşa camii arsasının tamamı. 510 Mü 

i
l ifa eder. Tozu cezb vo defedor. 
1 Malik olduğu bir çok t~ferruıa 

sayesinde bu ıilpilrge halıları, 

perdele:~ parkeleri, eşyanın altı da 
' l dahil olmak üzere mükemmel 
! temizler. Aynı veçhile lrütiiphane-
' 
ı 

!eri, ldııplan kaldırmağa lüzum 
olmadan, elbi5eled, kürkleri Ye 1&• 

' l !reyi de tem.izler. 
Ç!. 

....-.ı, 
--;c..,~ 

Bidayeti ilan ( 15-1-930 ) hafta (3) 

Nihavet ilan ( 12-2-930) çarşamba 
Kıymeti mubammentsi 1 Cereyan 1&r!iyaa hiç mesabesindedir. Talep TUkunda ikameıctbı-
1.ira Knruş Do5ya No nızda bedava tecıilbeıl yapılır, , 

65 9 Ayvansarayda Korucu Mehmet çelebi mahallesinde Ay- SAT\YE, bedeli 12 ayda tediye edilmek 
viınsaray caddesinde 42, 44, 46 makltıp Nö. dekakin 
arşasının üçte bir hissesi. bıı 10646 A üzere VERESİYE size takdim eder 

150 - Ayvansarayda Korucu Mehmet çel~ mahallesinde lf.~=:n:ıı::ıı::sı::ı~=::ı<~t::R=::u:ı::::ıı::ı:::ıı:::~ıı::ı=:ı~~~~lliö:!l~ 
50-~0 No.lı, 43 arşın terbiinde bir bap dükkanın 1-3 his- İstanbul tramvay ş:rketi 
sesı. 10645 A 

333 34 Ayvansarayda Korucu Mehmet çelebi mahallesinde Ay- İstanbul Tramvay Şirketi Hissedararu, 26 Mart 1930 tari-
vansaray caddesinde 32-52 No. lı 61 arşın mikdarında bir hine müsadif Çarşamba günü saat 15 te, Beyoğlunda Tünel 
bap dükkanının 1-3 hissesi. 10643 A Meydanında, Metro Hanında kain Şirketin merkezi İdaresinde 

233 33 Ayvan~arayda Korucu Mehmet çelebi mahallesinde ve sureti adiyede in'ikat edecek Qlan Heyeti Umumiyeye davet o-
caddesınde 64 arşın terbiir.de 48-28 No.lı bir bap dükıka- luntl!'lar. • 
nın 1-3 hissesi. 10644 A Laekal on hisse senedine malik olup Heyeti Umumiyenin 

84 82 Eyipte Şahsultan mahallesinde Bahariye caddesinde bu içtimaına iştirak arzusunda bulunan Hissedaranm, Ticaret 
1357 arşın terbiinde 35 No,lı arsanın sekizde bir hisse- Kanununun 371inci Maddesi ahkamına tevfikan,tarihi içtimadan 
sı. 2438 c laekal bir hafta evci vadesi lnılftl etmemiş kuponları ile birlikte 

137 50 Beykoz<la B~_Yük çeşmeler kurl!ıünde İskele sokağında hisse senetlerini ı 
75 arşın terbıınde 1 No. h arsanın 24 hissede 22 hissesi. lstanbuda: Şirketin Merkezi İdaresine, 

545 A Osmanlı Bankasına 
36 30 Arnavut köyünde Haremeyn sokağında 60 ar:ıın terbiin- Selanik Bankasına 

de 9 No. lı arsanın tamamL 1138 A Brükselde: 

Kıymeti muhamminesl 
Lir< Kuruş 11osya N 0 

4851 55 Cağaloğlunda Cezrikasnn mahallesinde Türkocağı hah 
çesi~e mut!~sıl ve Cağaloğlu caddesinde kain 322 arşın 

77 santım terbıınde sultan bena emini camii arsası. 519 Mü 
1000 - Üsküdarda İcadiye mahallesinde Sıvacnnurat sokağın

da 5 oda 1 sofa 1 kuyu ve saireyi müştemil 1-4 No.lı ha
nenin nısıf hissesi 50 Mo 

21 50 Mahmut paşada Dayahatun mahallesinde Kalıpçılar ha
nı at katında 12 arşın terbiinde 37 No. lı bir bap odanın 
yedide bir hissesi. 4738 c 

!'7 15 Mahmutpaşada Dayehatun mahallesinde Çuhaçı han 
alt katında 30 arşın terbiinde 30 No. bir bap odanın 1-7 

696 
hissesi. 4799 C 
Kapandakikte Yavuz erşinan mahallesinde Tekirdağ i~
kelesinde 5 No. lı .nim kagir harap han ve tahtında 7 No. 

lı mağazanın 16 hıssede üç hissesi. 1168/5153 C. 

«Societe Financi~re de Transport& et d'Entre
prises İndustrielles» nam Şirkete. 

tevdi etmeleri icap eder. 
İşbu hisse senetlerinin tevdüne müteallik damğa ve sair rü

sum, bunları tevdi edenlere aittir 
. RÜZNAMEİMÜZAKERAT 

l - Meclisi İdare Murakıplar ve Hesap Komiserleri rapor
larının kıraatı. 

2 - Mevcudat hesabı, Bilanço, Kar ve Zarar hesabı ile senei 
hesabiye temettüatmın tevziine dair Meclisi İdare teklifatmm 
tasdiki. 

3 - Meclisi İdare azasının tayinleri. 
4 - Müdiran ücretlerinin tesbit ve tayini için Meclisi İda

reye salahiyet itası. 
5 - Murakıplar ve Hesap Komiserlerinin intihabı ve aida

tının tayini. 
6 - Meclisi İdare azasının bizzat veya bilvasıta alakadar o

labilecekleri Şirketler veya Müesseseler ile ledelhace Şirket na 
nuna muamelatı ticariye aktedebilmeleri iç.in kendilerine Tica
ret Kanununun 323 ün<:Ü Maddesi ahkamına tevfi'kan müsaade 1 
itası. j 

İstanbul 28 K11.m.muta~,: ı 9!t 
MECLiSi iDARE 

Traozon ikinci ~ustası 
[Rempaşa] vapuru 27 ~u'1at 
perşembe akşamı Galata 

nhtımından hareketle Zonguldal 
lnebolu Sinop Samsun Cnye 
Fatsa Ordu Glreson Trabzon 
Rize Hopayı gidecek ve dö
nüşte pazar iskelesiyle Rize 
Ol Sürmene Trabzon Polat· 
hane Görele Glreson Ordu 
Fatsa Samsun Sinop lnebo
luya uğrayarak gelecektir. 

lzıııir sür' at postası 
( GÜLCE..\1AL ) vapuru2 

şubat Cuma 14,30 da Galata 
nhnmından hareketle Cumar· 

tcsl ubahı lzmlre gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmlrden hare-

kede Pazartesi sabahı gelecektir 
Vapurda mükemmel bir. 

orkestra ve cazbant mevcuttur 

i8 şubattan itibaren Ada
lar ve Anadolu battı tarife
leri değişmiştir. İskelelerdeki 
tarifelere müracaat 

İdareye lüzumu olan 34 
kalem lokanta takımı ile 9 

kalem çamaşır takımı ve 16 
kalem kereste mevkii miına 

kasaya konmuştur. Tahp olar 
!ar şartname ve mıkdar ve 
ecnas ve numuneleri görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de keresteler için 
J.l\lart-930 tarihinde diğer 

kalemi için 8·!\lart-930 tari
hinde saat 15 tc levazım 

müdürlüğüne ,/0 1 O tcminac 

l akçelerile müracaatları ilan 
olunur. 

..,,,!111!!~~--------mı 
Yelkenci vapurlan 

Karadeniz lüks ve sUr'at postası 

''ATA~ 
npuru 26 ç b 
Şubat arşam a 

günü akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle doıtm [i'.on~uldak, in· 
bok. "•msun, Ordu, (;ircst.~. 

Tra Z"'l, Surmene ve Rize e 4 _ İkmali müddet eyleyen murakıplerin yerlerıne murakıp 
İntihabı ve ücretlerinin tayini. 

Boz-Kurt 
2 - 1929 devrei hesabiyesine ait 

bilanço ve k3ruzarar hesabının tasti· 
ki; meclisi idare azasınrn ibrası. 

240 80 Kasımpaşad.a Haci Ahmet mahallesinde uzun yol De
reboyu caddesınde. 86,90, 92 ~o. lı bir bap baraka şeklinde 

hane ıle 90 No. lu hır bap magaza arsasının 7-12 hissesi. 
129 A 

106, 32 Koca Mustafa paşa mahallesinde balıkçı Hacı Kigork 
sokağında 29 No.lı53 arşın miktarında arsanın tamamı pazarlık 

suretiyle 1880 C. 
ls'.aoınul v1'la"Jelı'n~eu.· h~af; :,r: ı, • %i<ec!~. VcJkeoci • U , ırund.a k~ı ı ... ır,ı el!l: ::)~f· 

1 
ca.t. Tel 1 ıanbul 1515 

Türkiye Umum Sigorta Şirketi 3 - Şirket nizamnamei dahilisinin 
Davetname 12 inci maddesine tevfikan müddeti 

Ticaret kanununun 361 inci mad- memuriyetleri hitam bulan meclisi 
d~si ve şirketin nizamnamei dahilisi idare azasrnrn in~abı. . ... 
ahkamına tevfikan hissedaranın 193~ 4 - 1930 devret hesabıyesı ıçın 
8tnesi Martının otuzbirinci pazartesı murakip intihabı. 
CUnü soat 17 de Galatada Voyvo.da 5 - 1930 devrei hesabiyesi için 
c. ddcsinde uBoz Kurt" hanında ~aı~ meclisi idare azasının huzuriye ücret
ırketin merkezi idaresinde surcU adı !erile murakıba ita edilecek ücretin 
~ede inikat edecek olan heyeti umu- tayini. 
"' Yede hazır bulunmaları rıca 0 1".nur. 6 - Salahiyeti mahsusa ile tavzü 

Laakal 25 hisse senedin~ malık 0 • edilmiş meclisi idare azalarıyla mü
an ve heyeti umumiyeye ı~tırak et· dürlerin şerait ve muhassesatmı tayin 
'nek arzusunda bulunan hıssedara~ etmek hususunda meclisi idareye ve
n~nu ticaretin 371 inci _m~d~esı kalct ve salahiyet itası. 

ı:tıucıbince heyeti umumiyenın ınıka- . .. .. 
dıııd ih b" h f ı hı'sse 7 - Tıcaret kanununun 323 uncu an n ayet ır a ta evve . · · k ı 
''netı · · · k k · teslim ve maddesıne tevfıkan şır ete muame-
l ' . erını ~ır_ et mer ezıne . . . ede bulunabilmek üzre 

'dı etmelıdırlcr !atı tıcany . . 
· meclisi idare azalarına mezunıyet ıta-

11.UZNAMEI MÜZAKERAT: İstanbul, 24 Şubat 1930 . 
1 - Meclisi idare ve murakıp ra- sı. Meclisi İdare 

P ~!arının kıraa ı. 

400 Çarşıda kolancılar caddesinde 10 No. ile mürakkam 
dükkanın tamamı pazarlıkla 3802 c. 

250 Çarşıda parçacılaııda 8 No, lı Mapeyke kagir dükkanın 
tamamı. pazarlrkla 44 79 c 

800 Fatih mağnisalı Mehmet Paşa M. At pazarı caddesi. 
71/63 No.lı dükıkanın tamamı. 4475 c. 

75 Halıcı oğlunda apdüsselam mahallesinde apdüsselam 

50 
tekkesinin selamlık kısmının ankazı. 

Üsküdartla t~adiyede Silahtar Ağa Bahçe sokağında 
57/60 No. lı çıçek bahçesindeki 800 çeki miktarındaki 
taşlar. 

Baladaki emlaki mahliile dört hafta mü<ldetle aleni olarak 
müz:ıy~eye kon:ulmuştu~. Mü.zayedeye iştirak edecekler kıy
metın yuzde yedı buçuk nısbetınde teminat olarak dördüncü hat 
tanın ihale günü saat 14 de kadar Çemberli taşta İstanbul Evkaf 
müdüriyeti binasında mahliilat kalemine müracaatlan. 

KARON Alman Kitapbanesi 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Meclisi umumi vilayetçe 929 senesi için mükellefiyeti bede- L-ıliiriils:ımllllm ... ___ ul 
niye iş zamanlarının havaların müsadesiz gittiği zamanlar is-
tisna edilmiş olmak üzre Martın on beşinci gününden senei Bartın hattı IUks pns!as 
haliye Mayis gayesine kadar temdidi kararlaştırılmış olduğun- Ekspres 
dan müddeti mezkihe nihayetine kadar bedenen ifayi mükelle
fiyet etmiş olanların şose ve köprüler kanunu mucibince yüzd:; 
elli zammiyle nakten edayi mükellefiyet etmeleri lizmngeldiği 
tebliğ ve beyan olunur. 

Erzincan seroın laboratuvarı ınü~ürlü~ün~en 
Erzincan Serom laboratuvarında inşa edilecek olan 5860 lira 

bedeli keşifli elektrik makine dairesi kapalı zarf usulile ve 1191 
lira bedeli keşifli Tavşanltk ve Kobaylık aleni münakasa usu
lile ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. 15 Mart 1930 tarihinde 
Erzi.n~a?da ihales~ icra edilecektir. Talip olanlar keşif, proje, 
tahlılı fıat evrakı ıle şartnameyi tetkik Ye daha fazla malumat 
almak isteyenler Erzincan serom laboratuvarı müdürlüğüne mü 
racaat e lemeıeı-· · A 

Be. kere tamır ve telvinatı ik 

mal olunan ı .ı mil sür'ata malik 

AYDlNvapuru 26 b 
sı..;BAT çarşan ~ 

Sirkeciden lıareketle facglı, 

Zoııl!;lıldak, Bartın, Amasra, Ku-

ruca Şılc ve Cideyc az•m t v 

fi\ det cdecektır. "" 
TafsilAt için: htarbul'da Yajt 

iskelcsı J.i:antıır o< ~k sokağı · ı 

l lı Bartın ıı.nbarına rr rııcsaL 
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1.ngj~ Renkli ve uri biqi mde 975 C. • yet sajtlam ve son 1573 

•3.S".t Spor biçim~ şık ve sonde- 1500 derece 11cak tutar 
11~; reee it i nı ile yıpılını, "TRENCH COATl,,11 
n . Genç beylere 800 Empermeıblize gabırdlnden 11090 , 

•o .1 h Çocuklara 460 Krem, l ~ci verı ve bej renkli 227S ( , .. 
' .ti Slreyya Pat a mensuc:at fabri kası kumaflarından mamul 

.aO in ıayct tık, zarif ve dayanıklı l.ostllmler 

i~~ !~ OSMAN FERR~H ve ~AN!I k!ZMl~I 
ıi 2. eril 

Ok 
it i 

an• ( S A 8 1 K i ~ T A Y N ) 
bı t) Beyoğlu lstlk!AI ca<l d . s i numıır.ı 303 

: v.o••••••••••~~~ ~.+•-••••• .. 

inl 
ıkc 

tı .., Ü) ı 
-rar 

o, 
ç< ı 1 ~· 
d ... 

r ı•r 
. . . · l 
k : ,; 

ı t ı 
L 

1 · ~ L 
c .t l . ~ 
•. 1 

.' 1 ' J. 
f~ H :r l 
.- ' 

:q : 
.ı , : 'B ı 

) . ,, .. 
~ 01 

C.: ~ıı 

it '" 
lön 

·r •• 
; rt 

is CJ11 

f ulı 

. ! ~I 

ı 

( 

J 
( 

1 
ı 
t 

! 

h 
st ı 

r 

'k 
1 
~ 

'K 
K 

ı 
-'!) 

\l 

-.ı 

ı · 

r 
~ 

fffeıi, temizlemek •e ltitilnün ıon. 
ır:adan verdiği nahof )ezeli mabv et
tirmek lçin, GABA tableUeri alınız 
Boğazı':' illiha bın.i ve bıuıdan ilerl 
g~len bılec:ek vehım neticelerin Ouü
nu alır. 

Bir Kutuda takriben 4-00 tablet vsnllr 
Eczanelrrde ve Ecza dtpolarindı 

- --- ---------- -- -=---· ı - -..::..-~-- - -. 

Ağrı hlssettıatnız 
• 

yere 

Aıkoks 
tatbik ediniz '"""'rı Arka agrılarına , gOR'Qı Oş1lmesine, OkıOrtıge ve so~uk 1 

almalara lumbago , romatizma ı·e mHfsal sertliğıne 
~orgunlu k ve souk almadan mOte\•ellit bütün ha.talık' .. Ait~cıc;··,,) 

' Plasters ( 
ı Alkoks '; 

#. .... • 

lfarteıe• lttlmal edilen ilaçların en h'lsldll\ ' 
Hl'r tC&•ncdt buJun111r. • / 

'' 'COC& llAllUFACTUIUNG -~ •t t ....... 

DİNLEY/111 
Bir çok g111molonlardoJai,o;•k s•d•h pıt~ . htıldamagl1 
'Malu. Alaüd• bır graTI11>f~ncia,bir dt SALON pECC~ 
fd;-bun• tecr6b• cdioız ~nlı:i yaınofotrdwr'1f'IUfllı p j 

~ruo baflaımıı ıan11~dtcd.ıiai~· . ., SALON ' O!CCA d•
1 

l.er uota lru•vıttni ve ~ intızamı& tamamen mubafaı•1 
ıder. DECCA 'tııın ctudioscopic• tertibatı btr Ul.rl6ı fı-4 
'ııltıyı lzal• eder. Alçak sedah plAklar bir gtamofonu•

1 

kabiliyetini g6ıt11rir r a itibari• SALON bEC~A en 
' bOyük östatl1ınn ırıcr • ..: rini bütün kud.reU ilt ar~tmc• 

Si\iô'f~ .. i5İCCA 
Po~ta_tif Oramofon. ---- --

Evtal uınuın nıti~ürlii~tin~en: 
,-: Haydarpaşada tıp fakültesine mer:rnt doğum evinin ikmal 

ı i dilen kısmında büyük ameliyathanede inşa edilecek anf! döşe
r ne ile münferit höcreler 24 Şubat 930 tarihinden itibaren 19 
1e Aart 930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat mı beşe kadar 
. apalı zarf usulile mevkii münakaşaya vazolunmuştur. 
, Talipler hergün öyleden sonra şartname ve proje, mükave

'1 enameyi ahzetmek üzre İstanbul Evıkaf heyeti fenniye müdir 
ı : nuavinliğine ve yevmi iıhaledP Eulı:af müdiriyıeti idare encü-
!I ncnine müracaatları. 

Bayram ..ııaaslbettyle ııer tarafta HıJf ıaally•tl arm 

·-·. Bıtyramlık 

Şapka ve K~ndura 
larınızı -:Jı.ii ., 

ta stlk~i B~seyin Bnsno ve ,erikı 
· met•zalarından ahnız. 

. en' postane karşısı Tiirbe ıokak Sadıkıye han 
3ô 7-8 14 

8. el BÜYÜK 

TIJJlHE PIYING~~I 
2 .el keş ide : il Marttadır. 

Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Ayrıca 15,000 10,000 liralık 
ikramiyelerve 10,000 liralık 

bir mükafat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

· Maliıe vekalefin~en: 
mebaliğ leafiyeye tabi bulunduiun· 
dan bu gibi alacağı bulunanlar Şubat 
930 nihayetine kadar arzuhal ile bu
lunduklan mahallin en büyük mal· 

336 ıeneoinden 927 mali senesi ni· memuruna müracaat eyleyip yetle
hayetine kadar m!Di hükumet bütçe- rindeki matluba! veaikalanm vererek 
lerindm nuıtliibu olanlarla gerek mbkabillinde müracaat veoika11 al
milli biilrumeı ve rerek aakit hiikii- malan Jazımdır. Bu müddet zarfın· 
m4ltİııl i.cli emanet ve milli hükUmetin da müracaat ebnenıİf ve vesika al
bütçe emuab h-ıılarmda muka,.. maDllf olanların iddia ettikleri alacalr 
yet olaalar ve l'Wek ':127 ıeneai pye- 11113 Noı h lcanun mücibince kati
ıine lıa.ı.r ifa edilen hid-ttan mli• ı~ hazine lehine akit olacaktır • 
.tevellit alacaklar 1128, 929 ıenelerin· Şubat 930 nihayetinden aonnı ~ 
de bütçe emanatma almaut olanlar- Wr mazeret kabul eclilmirecefinden 
la ~ ııandıklM'l talflye komiayo- alacalı iddiaamda bulunanların 930 
nundan 927 ıeneılnde hazineye devr ıeneai Martmclan evvel buluncluldarı 
ediliip hadpece de 928 seneıinde Ait maballin en büyük malmemunma 
olduju malsanchklarma nakl olunan müracaat etnMılen illn olunur • 

• • • 
Satılık mağaza hisseleri 

No 3, canıi sokağı, hacı küçük, mahallesi 
ve No 218 M~hn1utpaşa caddesi bir çatı altında 
iki kısım, odalı mağazaların 10 da 9 hissesi 
satılıktır. Mezkur 9 hissenin bedeli 4 senede ve 4 

taksitte verilmek şartile tahmin edilen kıymeti 
18,387 liradır. Satış muamelesi pazarlık suretile 
21l-Mart-930 cumartesi günü saat 15 te Istanbul 
defterdarlığındaki satış komisyonunda yapıla
caktır. (R-14) .• -

• • • • 
Bakırköy malmüdürlüğündenı 
Bakırköyde Barut fabrikaları hududu memnuası dahilinde 

bulunan İspiııto fabriokasınm mevcut demiı:ıbaş eşyasıyle birli'kte 
icar talimatnamesine tevfikan üç sene müddetle kiraya veril
mek üzre kaıpalı zarf usuliyle 18 Şdbat 930 tarihinden 19 Mart 
930 tarihine kadar müzayede)'«' vazolunmuştur icarına talip o
lanların yevmi mezkfirde komisyona ve ı;eraiti anlamak ve 
mahallen görmek arzu edenler malmüdüriY'etine müracaatları. 

"' :.t- ~ 

KİRALIK HAN: Numara 27 / 28 yeni şehirli solkak, Galata 
beş katta, elli üç oda beş koridor rbir büyük oda oniki hel8. odun
luk ve kömürlük ve müteaddit depo. Senıelik muhammen bedel 
icari 4800 lira olup kira müddeti bir senedir icar muamelesi 
6 / 3/ 930 tarihine müsaıdif Perşembe günü saat 15 te Beyoğlu 
malmüdürlüğünde aleni müzayede ile yapılacaıktır. (R. ) 

lstanbul Vilayetinden: 
Yol inşaatında istimal edilmek üzre bin adet taş kırma 

çekici ile yirmi adet mahruti çadırın yinni gün müddetle mü
nakasaya konulduğu ve itaya talip olanların Kars vilayetine 
mür 

1 B A L L Y lsvlçre 
markalı 

\'esalr Avrupa ı·e yerli mal 

3000 çift ayakkabı 
sa oşının son günleri ' 1020, 'J.30, 

•10 40 tenzilAt 

B. PATSlKAKİS ve 

3
Ms2 Aı· ıHı·kı!Jı UMLARI 1 

, a caddesi Beyoğlu 
•-=r----"""'!'l~"ll!lllliılıill .. 

j ' ıJl:,:.i.l ! · l \.. L. ' 

tesh;r e t nıekt ir 
Sehhar tebessü mü, tt: rcjil 
ettiğim BIOKS diş ma
cun u ssyesinde ınuhataza 
edebflivorum. 

BIOKS blltlln dünya
da oksijen saye~lnde 

istihzar olunmuş ye
ğan~ macundur. 
BIOKS dişltri htyaz 

latır, diş tilerini kuvvet
lendirir ve ağıza gllzel 
bir rayiha verir. 

Her yerde satılır 

Şark M!tlt hLl .. !3 sı 

lııttba, kuvvet ve ıııbb at lçla 
en mlleHlr devadır. BllQmum 
cc:zabanelerde buluaur. Umumi 
depolan : Boınontl fabrikam. 
Telefon: Beyoğlu 588, ve lstan· 
bulda Ekroın Necip ecza deposu 
Telefon: lstanbul 78 • 

' 

Hılaliahnıer gazete
lerine ilan ..... 

. 

Şeker bayramında çıkacak 
olan Hilaliahmer gazetelerine 
ilan vermek istiyenlerin Anka
ra caddesinde Hofer ilan mües. 
sesesine müracaatlari. Son sa· 
hifede santimi 30, somlan bir 
evvelki sahifede 40 kuruştur. 

Galata il~aıat goıorüğü mü~ürlüğüo~en: . 
Kilo Sandık Markı Nu mara 

831 7 BS 7. 13 Keçe şapka 
33S 2-1 GTUFC 14·15· 16 Keçe ş ıpka 
88!) 4 MB 1-4 Keçe şapka 
il i CH 33.34 Muşamba, kasket 

108 2 JH 166-167 Çorapçı eşyııı ipekli yünlü 
499 7 MS Sulfat de sut 

i 9 1 FE Keser, testere, burgu ( müstamel 
23 I FE 40 işlenmiş sünger 
50 1 MB 165- 1 8.·rgıblt k4gıt 

321 Cll 328 Sar(lh k ktgıt 
l 9(ı() il 11-tomobll fHI aksamı 

45 AB 67 Makineli oyuncak 
38 1 JK 205 Şıpbhk hasır 
46 2 AB 1368·69 Toz talk 
1!7 I JG 4 lpekil pılllukln çon p baj!ı 
27 1 T K ' 612 Kurt•n tüp 
72 2 PD ·- 25·30 JpelıM kordela, kordon ve şerit 

960 10 JK: i 4491 - .~00 Kıraıızı biber 
1 7~ ssç 904 lptkll pamuklu b.ytan 
3S9 p~ 17 Müstamel şıpka 
103 · SFC 16 Potüsiier ~rl 
73 1 SJJ . 8B Pamuklu llstlk çorap btiı 

224 5 !IZOB 115 Kimyevi gtibre 
879 5 SP .Müstamel kıbı yiln bıtanlye 

ı' K 
Gümrük ambarlar, nbtı ııı, un ambarı ve Kuruçeşme antreposunda bulunaı 

bılAda muharrer eşya bUmüzıyede saııl~cağındın l 9·2·930 tarihinden ltiba 
ren 20 ğünü müddetle taliplerin müracaatları . 

llellet ~eıniryolları Y eliıoanlarıuıounıi i~aresio~eo 
1300 M' çam tomruk kapalı zarfla münakasaya konmuf 

tur. 
Münakasası 10 Mart 930 Pazar günü saat 16 da Ankaradl 

Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacktır. :! 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını vr 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umu 
mi Müdürlük kalemine vermeleri laznndır . 

Talipler münakasa şartnamelerini Beş lira mukabilindl 
Ankarada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa ma 
ğazasından, Konyada Konya mağazasından tedarik edebilir!et 

Uevlet ~em irJolları ve limanları umumi rnaresf n~ 1~ 
1200 meşe travers kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 15 Mart 1930 Cumartesi günü saat 15 t e Ankarad 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mıi' t 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a k <ı iar münakas 
komisyonuna vermeleri laznndır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini üç !ıra mükabilind t 
nkarada, Malzeme dairesinden, 1 tanbulda Haydarpaşa m ~ 

ğazasından tedarik edebilirler. 
~-~-----~_;;:::::c......~· y 

Istanbul limanL salı il si Jıl ıiye ı11 er1~ 
kezi ser tababetiııden: t v 

Aleni münakasa suretile maa teferruat benzin ile mütebaı z 
rik bir adet motör makinesi mübayaa edilecektir. Yevmi münl ı 
kasa 6 Mart 930 tarihine miisadif Perşembe günü saat on dör 
olarak tesbit edilmiştir. Taliplerin şartnamesini görmek üzr f 
hergün Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında kain merkeı: çi 
miz levazım şubesine ve münakaşaya iştirak etmek üzre yevnı d 
mezkurda komisyona müracaatları ilan olunur. t 

-Devlet deınirJolları ve limanları unıuıni i~a· ~ 
resin~en: _ . ~ 

İmıak - Filyos hattının 25 - 133 km. arası feı:şiyat ve bala9' ~ı 
taj ameliyatı kapalı zaı:ıfla münakasaya konmuştur. y 

Münakasa 5/ 4/30 Cumartesi günü saat 15 te Ankarada Dev· ı 
let Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mit 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,5 kadar Umumi Mil 
dürlük kalemine vermeleri l~zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukaıbilinde Aıı 
karada, Maliye ve muhasebe işleri Reisliğinden tedar.ik edebi 
lirler. 

Devlet demirJolları ve limanları umumi i~a 
resin~en: ın 

15 §er metre senbest açıklığında dört kö.prli kapalı zarfla rıı' u· 
nakasaya konmuştur. 

Münakasa 12 Nisan 30 Cumartesi günü saat 16 da Ankaradl 
Devlet Demiryolları İdaresinde ya.pılaıcaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mil' 
vakıkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a rkadar miinakasJ 
komisyonu kiitipliğine vermeleri tazımdır. di 

TaliplCI' münaluı•a ,artnalM.lrerini 15 lirt mukabl~ AN B 
karada, Mal:ııeme dairesinden, İstanbulda Haydaı:ıpaşa mağa:ı:ıı s 
sından tedarik edebilirler. 

de 
~it 


